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Ö              z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle 
beraber, lojistik faaliyetler de artış göstermektedir. 
Türkiye’de lojistik merkezler, TCDD tarafından 

2006 yılında oluşturulmaya başlanmıştır. Lojistik merkezler 
karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ile entegre taşımaya 
olanak veren tesisleri ile yerel, bölgesel ve küresel pazarlara 
erişim sağlamaktadır. Lojistik merkezler, kurulduğu yerlerde 
ekonomik faaliyetlerin canlanmasına yol açmaktadır.

Kars, TRA2 Bölgesi ve serhat illeri merkezi olarak 
Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkaslar’a açılan kapısıdır. Kars ilinin 
stratejik potansiyeli, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu inşaatı 
ve etüt çalışmaları süren Kars-Iğdır-Nahçıvan-İran demiryolu 
projeleri ile ortaya çıkmaktadır. Serhat Bölgesi’nde yapımı 
planlanan demiryollarının önemli ileri-geri bağlantıları ile BTC 
petrol ve BTE doğalgaz enerji nakil hatlarının bölgede kesişmesi 
Kars Lojistik Merkezinin (KLM) kurulması düşüncesinde etkili 
olmuştur. 

TRA2 Bölgesi illeri ve özelde Kars ili, bu stratejik 
potansiyeline karşı tarıma dayalı ekonomik yapısı, görece 
geri sanayisi, yüksek oranda göç veren yapısı ve görece düşük 
sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi değerleriyle Türkiye’de 
son sıralarda bulunmaktadır. Bu çalışmada, KLM’nin TRA2 
Bölgesinin kalkınması ve Kars ili ekonomisi açısından önemine 
değinilmekte ve KLM tamamlandığında Kars ili ve TRA2 
bölgesine olası ekonomik katkıları üzerinde durulmaktadır.
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A              BSTRACT    Logistics activities have been also 
rising with the fast growing of goods and services trade in 
the world. Forming of logistics centers in Turkey started 

in 2006 by TCDD. Logistics centers provide access to local, regional 
and global markets by institutions which permitting to integrated 
transport with highway,railway,airway and seaway. Logistics centers 
cause to rouse economic activities where are they formed.

Kars is the gate of Turkey which opens to Middle East and 
Caucasia as the center of TRA2 Region and border cities (provinces). 
Strategic potential of Kars city arises by the building of Baku-Tbilisi-
Kars railway and Kars-Iğdır-Nakhchivan-Iran railway which’s 
etudes are going on. Crossing of  significant forward and backward 
connections of railways which is considered to build in Serhat 
Region, and BTC oil and BTE power transmission line in the regions 
was been effective to set up Kars Logistics Center (KLC).

Although this strategic potential,TRA2 Region cities and 
especially Kars city is at the last rows in Turkey by the economic 
structure based on agriculture, relatively backward industry, high 
rate of emigration and relatively low socio-economic development 
index. In this study, touching on the importance of KLM in the 
terms of development of TRA2 Region and economy of Kars city and 
emphasizing the possible economic contribution of KLM to TRA2 

Region and Kars city when it will completed.  
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1- GİRİŞ

Günümüzde küresel rekabet nedeniyle bir firmanın rakipleri arasından sıyrılması, maliyetlerini 
minimum seviyeye indirmesi ve üretimde verimli olması gerekmektedir. Bu da üretim yanısıra 
taşıma maliyetlerini en aza indirme noktasında lojistiğin öneminin artmasına yol açmaktadır. 
Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticareti, lojistik faaliyetlerin hızla artmasına yol açmakta, lojistik 
sektöründeki hızlı gelişme ve büyüme trendi, bu alandaki faaliyet türleri ve iş süreçlerinde değişim 
ve yenilikleri beraberinde getirmektedir. Bu faaliyetleri entegre biçimde lojistik merkezlerde verme 
fikri ABD’de doğmuş, Japonya ve Avrupa’dan sonra Türkiye’ye ulaşmıştır. Türkiye’de 2006’dan 
itibaren özel sektör yanısıra TCDD öncülüğünde lojistik merkezlerin kurulmaya başlanmış ve bu 
bağlamda Kars ilinde de bir lojistik merkezin kurulması düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu düşünce, 
Kars ilinde başta Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından benimsenmiş, ülkemizin görece geri kalmış bu ilinde ekonomik hayata 
canlanma getirmesi ve TRA2 bölgesinin kalkınmasına katkı sağlaması açısından uygun bir kamu 
yatırımı olacağı belirtilmiştir.

Türkiye’nin 20 ilinde belirlenen lojistik merkezlerin yedisininin tamamlandığı, beşinin 
inşaatının sürdüğü ve diğerlerinin hazırlık çalışmalarının devam ettiği günümüzde Kars ilinde de 
lojistik merkezin ihalesi öncesi hazırlıklar sürmektedir. Bu gelişmelerin yaşandığı günümüzde bu 
çalışmada, hayata geçirilecek Kars Lojistik Merkezinin (KLM), il ve TRA2 bölgesi ekonomisi ve 
bölgesel kalkınma açısından önemini ve KLM tamamlandığında il ekonomisi ve TRA2 bölgesine 
olası katkılarını göstermek ve kısa bir iktisadi değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede, çalışmanın planı şu şekilde oluşturulmuştur. Çalışmada girişten sonra ikinci 
başlıkta lojistik kavramı ve iktisadi boyutuyla lojistik merkezlerin fonksiyonları üzerinde durulmuş, 
üçüncü başlıkta lojistik merkezlerin dünyada ortaya çıkışı ve Türkiye’de lojistik merkezlerin gelişimi 
üzerinde durulmuş, dördüncü başlıkta lojistik merkezlerin yer seçiminini etkileyen iktisadi ve coğrafi 
kriterler/faktörler değerlendirilmiştir. Beşinci başlıkta Kars ilinde bir lojistik merkezin kurulma 
fikrinin belirlenen bu kriterler yanısıra ekonomik gerekçeleri ele alınmış ve bu bağlamda TRA2 
bölge illerinden gerçekleşen dış ticarete yer verilmiştir. Altıncı başlıkta KLM’nin Kars ili ekonomisi ve 
TRA2 bölgesinin iktisadi kalkınması açısından önemini göstermek üzere Kars ili ve TRA2 bölgesine 
ilişkin bazı ekonomik göstergeler, bölge illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) 
düzeyleri ve bölgeden göç genel hatlarıyla ele alınmıştır. Yedinci başlıkta KLM tamamlandığında 
Kars ili ekonomisi ve TRA2 bölgesi kalkınmasına olası iktisadi katkıları belirtilmiş, sekizinci başlık 
sonuç kısmında ise KLM’nin il ekonomisi ve TRA2 bölgesi açısından önemi vurgulanmıştır.

2- LOJİSTİK KAVRAMI VE İKTİSADİ BOYUTUYLA LOJİSTİK MERKEZLERİN 
FONKSİYONLARI 

Lojistik kavramı sözlük anlamı olarak öncelikle askeri savunma hizmetleri ile ilgili bir kavram 
bir faaliyet olarak düşünülürken günümüzde işletmelerin üretimden dağıtım aşamasına kadar 
ortaya çıkan faaliyetleri ilgili planlama, koordinasyon ve uygulamaya dönük diğer faaliyetleri olarak 
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düşünülmektedir1. Bu kavramın kökeninin Fransızca’dan geldiği ve eski Yunanca’dan geldiği ve de 
ifade edilmektedir. Askeri anlamda kullanımının kökeni Büyük İskender’e kadar indirilmektedir2. 

Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyine (Council of Supply Chain Management 
Professionals-CSCMP) göre lojistik kavramı; mal ve hizmet akımlarının orjin (üretim) noktasından 
tüketim noktasına ulaşıncaya kadar etkin şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünün 
sağlanması süreçleri olarak tanımlanmaktadır3. Bu bağlamda lojistiğe ilişkin çeşitli tanımlamalar 
yapılmakla birlikte genel anlamda lojistik; müşteri beklentilerinin karşılanması için mal, hizmet ve 
bilgilerin, çıkış noktalarından tüketim noktalarına doğru fiziki akışının planlanması, yürütülmesi 
ve kontrolü faaliyetlerini kapsayan süreçlerden oluşan bir sistem olarak tanımlanabilir (Kayabaşı, 
2010: 80-81). Lojistik firması, ürünün depolanmasına, nakliyesine ve dağıtım aşamasına kadar olan 
süreci lojistik yönetimi çerçevesinde planlamakta, bu sayede üretici firma sadece üretime ve ürünün 
pazarlanmasına yoğunlaşabilmekte ve firma açısından rasyonel iktisadi kararlar alma noktasında 
depolama, nakliye ve dağıtım hizmetleri bir sorun alanı olmaktan çıkmaktadır. 

Günümüzde işletmeler lojistik faaliyetleri, işleri tamamlayan ve iktisadi açıdan katma değer 
oluşturan bir süreç olarak görmektedir. Bu bağlamda lojistik faaliyetlerde bulunurken geniş açıdan 
bakabilme, firma ve müşteri adına en karlı ve en düşük maliyetli çözümler ortaya koyabilme, iktisadi 
boyutuyla firmaların rekabetçi güç sağlamaları noktasında büyük önem taşımaktadır (Kılıç vd., 
2009: 5). Çünkü küreselleşen dünyada firmalar sadece çevrelerindeki değil, tüm ülke ve dünyadaki 
şirketlerle rekabet etmek küresel rekabette avantaj sağlamak açısından lojistik hizmetlere ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bu hizmetleri üreten lojistik firmaları, ürünlerin ulusal/uluslararası düzeyde 
taşınması için gereken işbirliklerini yaparak, üretici işletmeler açısından tek başlarına yapılması 
zor, maliyetli olabilecek işleri kolayca ve uygun maliyetlerle yaparak işletmelere önemli iktisadi 
kazanımlar ve alternatif fırsatlar sunmaktadırlar. Dolayısıyla firmalar açısından verimliliğin, rekabet 
avantajı sağlamanın, hatta pek çok durumda var olmanın yolu, tedarik sürecini ve lojistik hizmetlerini 
en iyi şekilde yönetmekten geçmektedir. Sanayi ürünleri üzerindeki gümrük tarifeleri günümüzde 
GATT ve Dünya Ticaret Örgütünün çabaları çerçevesinde iniş göstermesine karşın tarife dışı 
engeller halen önemli birer engel olarak durmaktadır. Bu noktada, Behar, Manners ve Nelson (2011: 
1-2)’ın belirttiği gibi, dış ticaretle bağlantılı uluslararası firmaların ihracatları/dış ticaretleri sırasında 
karşılaştıkları bu tür engellere karşı lojistik hizmetlerinin etkin şekilde kullanılabilmesi işletmelerin 
toplam maliyetlerin azaltılması açısından büyük önem taşımakta ve önemli bir fırsat sunmaktadır.

Dünyada lojistik sektörünün iktisadi potansiyeli 6 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. 
Sektörün büyümesi, ortalama %10 ile  %3-4 aralığında büyüyen dünya ekonomisinin oldukça üzerinde 
bir performans sergilemektedir (İZKA, 2009: 5). Ayrıca pozitif dışsallıklarının hesaplanamayan 
yönlerini de kattığımızda bu performansın ve iktisadi katma değerin daha da yüksek olduğu tahmin 
edilebilir. Bu bağlamda günümüzde lojistik sektörünün iktisadi öneminin artmasının nedenleri 
arasında; dünya ticaret hacminin ve taşınan mal miktarının artması, üretim ve tüketim noktalarının 

1Bkz: http://dictionary.reference.com/browse/logistics (Erişim Tarihi: 25 Mart 2015).
2Bkz: http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics#Origins_and_definition (Erişim Tarihi: 25 Mart 2015).
3Bkz: http://cscmp.org/sites/default/files/user_uploads/resources/downloads/glossary-2013.pdf   (Erişim Tarihi: 25 Mart 2015)
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birbirinden çok farklı ve uzak yerlerde olması, mal ve hizmetlerin ulaştırılmasında hız ve maliyetin 
önem kazanması, müşteri hizmet anlayışının değişmesine paralel biçimde pazarlama ve satış sonrası 
hizmetler yanısıra dağıtım kanallarında yapısal değişimlerin yaşanması ve üretimden son aşamaya 
kadar tedarik zincirinde katma değer üretme anlayışının benimsenmesi sayılabilir (Gürdal, 2006: 
76).

Bilindiği gibi bir firmanın hem verimli şekilde üretim yapmaya hem de ürünlerini bölgesel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde talep edilen yerlere ulaştırmaya çalışması maliyetlidir. Dolayısıyla 
üretimden dağıtıma kadar her alanda uzmanlaşmak yerine dağıtım/lojistik hizmetlerini sunacak 
işinin uzmanı firmaları bulmaları, dağıtım/lojistik giderlerini azaltmaları ve kendi ürünlerinin 
üretiminde uzmanlaşmaları rasyonel iktisadi tavır olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda ulusal/
uluslararası lojistik zinciri kuruluşu sürecinde sektör içerisinde intermodal taşımacılık, kombine 
taşımacılık, çok türlü taşımacılık, depo ve stok yönetimi, üçüncü parti lojistik işletmeleri (3 PL), 
gümrük ve sigorta yönetimi gibi yeni faaliyet alanları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin 
mümkün olduğunca kaliteli, hızlı, birbiriyle bütünleşmiş ve ölçek ekonomisi çerçevesinde minimum 
maliyetle sunulması gerekmektedir. Bu durum dünyada lojistik köy veya lojistik merkezlerin 
doğmasını sağlamıştır (Akpınar ve Karadeniz, 2011: 52). 

Lojistik merkezler, ulusal/uluslararası geçişlerde entegre tüm lojistik faaliyetlerin yani 
taşımacılık, depolama, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat, transit işlemler, alt 
yapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, danışmanlık ve üretimin ticari temele dayandırılarak sanayinin 
herhangi bir alanında çeşitli işletmeler tarafından yerine getirildiği lojistik üs veya merkezlerdir 
(Elgün ve Elitaş, 2011:631). Dolayısıyla, lojistik merkezlerin/köylerin içerisindeki söz konusu bütün 
faaliyetlerin temel amacı, ulaştırma sisteminin aşağıda belirtilen fonksiyonlarını gerçekleştirerek 
işlemlerde düşük maliyet ve yüksek kalite düzeyine ulaşmaktır (Kılıç vd., 2009: 7);

•	Lojistik zincirinin optimizasyonu

•	Kamyon kullanımının optimizasyonu

•	Ambar kullanımının optimizasyonu

•	İnsan gücü organizasyonunun optimizasyonu

•	Toplam ulaştırma maliyetlerinde azalma

•	Toplam endüstriyel maliyetlerde azalma

•	Personel maliyetlerinde azalma

•	Ulaştırma operatörlerinin toplam iş hacminde artış

Bu bağlamda lojistik merkezler, ticaret akışlarının rasyonelleşmesine katkılarını bütünleşmiş 
hizmetler ve ulaştırma türlerinin birleşimini sağlayarak katma değer üretmekte, ürünlerin kesintisiz 
biçimde şehir dağıtımını sağlayarak trafik tıkanıklığını önlemede de katkı sağlamaktadırlar. Birarada 
bulunan lojistik işletmeleri ve bunların sunduğu hizmetler kümelenme etkilerine bağlı pozitif 
dışsallıklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda dünya genelinde ve Türkiye örneğinde lojistik merkez 
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kurulması ihtiyacının arka planındaki temel iktisadi argümanın ulusal ve uluslar arası ticarete katkı 
sağlamak,çeşitli hizmetleri bir arada sunmak yanı sıra ulaştırma ve dağıtım sektöründe kümelenme 
(clusters) ile ortaya çıkacak pozitif dışsallıkları (positive extarnalities) elde etmek olduğu rahatlıkla 
söylenebilir.

3- LOJİSTİK MERKEZ UYGULAMALARININ ORTAYA ÇIKMASI VE TÜRKİYE’DE 
LOJİSTİK MERKEZ UYGULAMALARININ GELİŞİMİ

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ticaret akışlarının rasyonelleşmesini ve bütünleşmiş 
hizmet sağlayan, ulaştırma türlerinin birleşimini sağlayan, katma değerli lojistik hizmetler veren, 
kesintisiz şehir dağıtımını sağlayan, trafik tıkanıklığını önlemeye çalışan ve lojistik hareketlerin 
toplandığı, kümelenmeye bağlı pozitif dışsallıklar sunabilecek yerler olan lojistik merkez kavramı ilk 
olarak ABD’de endüstrinin gelişmesi ve lojistik ihtiyacının artması çerçevesinde doğmuştur. Bununla 
birlikte başka amaçların da lojistik merkezlerin kurulması yönünde etkileri olabilmektedir. Örneğin 
lojistik merkezler uygulamasının Japonya’da da kentsel trafik sıkışıklığını azaltmak yanısıra, çevresel, 
enerji ve işgücü maliyetlerini düşürmek için önerildiği bilinmektedir. Daha sonra Batı Avrupa’ya 
geçmiş olan lojistik merkezler uygulamasının ilk örnekleri Fransa’da oluşturulmuştur. 1960’ların 
sonları ve 1970’lerin başında ise lojistik merkezler, İtalya ve Almanya’da görülmeye başlanmıştır. 
1980’li ve 1990’lı yıllarda lojistik merkezler dünyada hızla artmıştır. Bu bağlamda Fransa, Almanya, 
İtalya, Hollanda, Belçika ve İngiltere’de lojistik merkezlerin oluşturulmasına ilişkin uygulamalar da 
ilerlemeler kaydedilmiş, sonuçta ABD’de doğan bu kavram Avrupa’da benimsenmiştir (Aydın ve 
Öğüt, 2008a: 3).

Öte yandan bu dönemde lojistik merkez kavramı şekillenmeye başlamış ve karayolu/
demiryolu çok türlü taşımacılığını kapsayan bir kavram olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 
Bu çerçevede kavram olarak Almanya’da lojistik kümelenmelere ‘lojistik köy’, Japonya’da ‘dağıtım 
parkları’, İspanya’da ise ‘lojistik platformları’ adı verilmiştir. Bu bağlamda dünyadaki lojistik merkzlere 
bakıldığında ABD’de Tennese eyaletinde Memphis lojistik merkezi yanı sıra, Teksas eyaletindeki Fort 
Worth lojistik merkezi bu ülkede ön plana çıkmış, Avrupa’da İspanya’daki Zaragoza lojistik merkezi, 
Almanya demiryolu hattı ile Hollanda’yı entegre eden Rotterdam Limanı lojistik merkezi en fazla 
bilinen ve kapasiteleri çok büyük lojistik merkezleri haline gelmiştir. Yine uzakdoğuda Singapur 
Limanı yanında ortaya çıkan devasa lojistik kümelenme ve Amerika kıtası açısından önemli bir 
suyolu olan Panama Kanalı lojistik merkezi dünyada en fazla lojistik kümelenmenin görüldüğü 
merkezler olarak dikkat çeker hale gelmiştir (Sheffi, 2010:7). 

Bu noktada Türkiye’nin en önemli dış ticaret partneri olan AB ülkelerine bakıldığında 
ikibinli yılların sonu itibarı ile 25 tanesi İtalya ve 22 tanesi İspanya’da, 6 tanesi Danimarka’da ve 2 
tanesi Fransa’da olmak üzere Avrupa ülkelerinde toplamda 60’ın üzerinde lojistik merkez tanımına 
giren yapılanma bulunduğu söylenebilir4. Yaklaşık 2400 taşıma işletmesinin yararlandığı bu 

4İtalya’da bulunan lojistik merkezler arasında Verona, Parma, Bologna, Milano, Venedik ve Padova lojistik merkezleri, İspanya’da 
Barcelona etrafındaki 4 lojistik merkez ve Zaragoza’da bulunan 2 lojistik merkez daha yoğun faaliyette bulunmaktadır. 
Almanya’da Hamburg limanı çevresindeki lojistik merkez yanı sıra Nurnberg, Bremen ve Veil am Rhein lojistik merkezi ile 
Fransa’da Sogaris lojistik merkezi güçlü lojistik ağıyla dikkat çekmektedir. (Alev ve Sargın, 2009: 5-60)
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merkezlerin en az 250 hektar yözöçümüne sahip olması ve şehirlerin yakınında kurularak farklı 
taşıma türlerini entegre etmesi beklenmektedir (Alev ve Sargın: 2009: 3). Bu bağlamda lojistik 
merkezlerin performansına bakıldığında 2011 yılı itibarıyla, lojistik performansı 250 puan üzerinden 
değerlendirildiğinde, en yüksek performans İtalya’nın İnterporto Verona lojistik merkezi sağlarken 
Bremen lojistik performansı açısından ikinci, Nurnberg lojistik merkezi üçüncü sırayı almıştır. 
Lojistik performansı açısından ilk 20 içinde İtalya’nın 7 adet lojistik merkezinin yer alması dikkati 
çekmektedir (Kargohaber, 2011)5.

Türkiye’de lojistik merkezler 2006’da TCDD tarafından oluşturulmaya başlanmış, daha sonra 
özel sektör tarafından da kabul görmüştür (Kılıç vd., 2009: 11). Türkiye’de özel sektör öncülüğünde 
ilk lojistik merkez Ankara’da 2010 yılında faaliyete geçmiştir. TCDD tarafından başlangıçta 12 adet 
lojistik merkez düşünülerken günümüzde 20 adet lojistik merkezin kurulması öngörülmüştür. Bu 
bağlamda kamu öncülüğünde kurulması düşünülen lojistik merkezlerin ülke içi ve uluslararası 
ticarete lojistik katkıları yanısıra ülkenin tümünde kalkınmanın daha adil şekilde gerçekleşmesine 
katkısı ve bölgesel dengesizliklerin azaltılmasında bir çeşit teşvik aracı olacağı düşünülmektedir. 
Bu çerçevede 2014 yılına kadar planlanan lojistik merkezlerden 5 tanesi faaliyete geçerken 6’sı 
Eskişehir’de Hasanbey Lojistik Merkezi 19 Mart 2014’de faaliyete geçmiştir (Ekinci: 2014). Balıkesir’de 
yapılması planlanan Gökköy lojistik merkezi de 15 Mart 2015’de Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan 
tarafından açılmıştır. Böylece faaliyete geçen lojistik merkez sayısı 7’ye ulaşmıştır. Bunlar; Samsun 
(Gelemen), Uşak, denizli (Kaklık), İzmit (Köseköy), Eskişehir (Hasanbey), İstanbul Halkalı/
Yeşilbayır ve Balıkesir (Gökköy) lojistik merkezleridir. Türkiye’de planlanan 5 lojistik merkezin 
inşaat çalışmaları sürmekte ve (Kars lojistik merkezinin de aralarında bulunduğu) kalan 8 lojistik 
merkeze ilişkin proje, kamulaştırma ve inşaat ihale işlemleri sürdürülmektedir (TCDD, 2015)6. 

4- LOJİSTİK MERKEZLERİN KURULUŞ YERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Lojistik merkezler, faaliyetlerini belirli bir merkezden yürüterek dünyanın her yerine 
ulaşabilme imkânını sağlayan yerlerdir. Lojistik merkezler, teknik ve hukuki altyapısı ile coğrafi 
konumunun elverdiği ölçüde, yerel ölçekten başlayarak bölgesel, ulusal ve küresel boyutta bir cazibe 
merkezi olabilmektedir. Yatırımcılar açısından fırsatlar sunması yanısıra kuruluş aşamasında belirli 
bir maliyet içerse bile kurulduğu bölgenin/ilin üretimine, katma değerine/ihracatına ve istihdamına 
katkı yaptığı için özel faydaları yanısıra toplumsal faydaları da düşünülerek lojistik merkezler 
kurulurken uzun vadeli bir plan yapılmak durumundadır. Bu çerçevede lojistik köylerin kuruluş 
yerleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken temel unsurlar Tablo 1’de gösterilmektedir.

5 Geniş bilgi için bkz; (http://www.kargohaber.com/ab-lojistik-koyleri-siralandi-basi-italya-cekiyor-532h.htm). 
  (Erişim Tarihi: 15 Nisan 2015)
6 Geniş bilgi için bkz: (http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=3058). (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2015)
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Tablo 1: Lojistik Merkezlerin Kuruluş Yerlerini Etkileyen Temel Unsurlar

Arazi Maliyetler

Büyüklüğü
Genişleme olanakları
Altyapısı
Fiziksel şartları

Arazi
Tesis
Kullanıcılara maliyeti

Yakınlık (Mesafe) Sosyo-Ekonomik Faktörler

Üretim merkezlerine
Tüketim merkezlerine
Havaalanına, limana
Demiryoluna, otoyollara

Çevresel etkiler
Kentsel trafiğe etkisi
Ekonomik yaşama etkisi
Afet lojistiğine etkisi

Kaynak: Fevzi Filik, “Lojistik Merkezlerin Rolü ve Önemi”, (Ed: K. Hazır ve M. Tanyaş), Lojistik 
Temel Kavramlar: Lojistiğe Giriş, Çağ Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 17, Tarsus, 2011, s. 202.

Lojistik merkezlerin yer seçiminde etkili olan arazi bağlantılı kriterler, lojistik merkezin 
bulunduğu alanın büyüklüğünün, genişleme olanaklarının doğru seçimi yanısıra alt yapı ve fiziksel 
şartlar açısından uygun olmasıdır. Lojistik merkezler ülkenin, bölgenin/yerel pazarın mevcut 
durumu ve gelecekteki eğilim ve taleplerini karşılayacak şekilde büyümeye olanak verecek konum ve 
büyüklükte olmalıdır. Zira lojistik merkezin işletilmesi sırasında ortaya çıkan önemli sorun, lojistik 
merkezin planlanması aşamasında alanın konum ve büyüklüğü hakkında yapılan araştırmaların 
yetersiz ya da yanlış oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede yerel, bölgesel, ulusal ve  
uluslararası düzeyde lojistik faaliyetlerde konteynır gibi yük ünitelerinden oluşturulan TEU7 ve ton 
miktarı, belirlenmiş alana hizmet eden kamyon sayısı, çevresinde yer alan intermodal veya konteynır 
terminalleri, bu alanda hizmet veren lojistik işletmelerinin varlığı ve sayısı gibi etmenler alanın 
konum ve büyüklüğünün belirlenmesinde göz önüne alınması gereken parametrelerdir. Normal 
şartlarda büyüyen bir lojistik merkezin işletilmesi sırasında, genişleme alanının bulunmaması, 
yükün türüne hizmet edemez, pazar talebini karşılayamamaz hale gelirse pazarın kaybedilme riski 
bulunmaktadır (Aydın ve Öğüt, 2008b: 8). 

Lojistik merkezlerin yer seçiminde yakınlık (mesafe) bağlamında etkili olan kriterlerin üretim 
ve tüketm merkezlerine yakınlık yanısıra farklı taşımacılık modlarının aynı anda kullanılabilmesi 
olduğu belirtilebilir. Bu çerçevede üretim ve tüketim merkezlerine mümkün olduğunca yakın olacak 
lojistik merkezin demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolu bağlantılarının olmasına da dikkat 
edilmelidir. İsabetli bir karar için farklı seçim kriterleri göz önünde bulundurularak lojistik merkez 
kurulması için en uygun kararın alınması gerekmektedir. Aksi takdirde kaynaklar israf edileceği 
gibi atıl kapasite yanısıra iktisadi açıdan rasyonel olmayan bu yatırımın alternatifleri ihmal edilmiş 
olacaktır. 

7TEU (Twenty-foot Eguivalent Unit): Deniz taşımacılığında bir ölçü birimidir. 1 TEU 20 feet’lik konteynırları ifade etmektedir ve 34 
m3’lük bir hacme sahiptir.
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Lojistik merkezlerin yer seçiminde maliyetler bağlamında etkili olan kriterler, lojistik 
merkezin arazi maliyetleri yanısıra tesislerin maliyeti ve kullanıcı lojistik firmalara maliyeti olarak 
belirtilebilir. Bu çerçevede diğer faktörler yanısıra lojistik merkezlerin her yönüyle işletmelere, lojistik 
işletmelerine, kamuya ve diğer kullanıcılara uygun maliyet ortamı sunması beklenmektedir. 

Öte yandan lojistik merkezlerin yer seçimine ilişkin olarak sosyo-ekonomik faktörler 
de gözönünde bulundurulmak durumundadır. Sözgelimi yerleşim alanlarında yapılan lojistik 
faaliyetler, yapıldıkları bölgedeki trafik yoğunluğunu artırarak çevrenin daha fazla kirlenmesine yol 
açmaktadır. Bu yüzden yerleşim alanlarının dışında ancak şehir merkezlerine çok uzak olmayan 
yerlerde kurulan lojistik merkezler/köyler hem ekonomik açıdan bölgenin kalkınmasını sağlamakta, 
hem de çevreye karşı daha duyarlı faaliyetlerde bulundukları için tercih edilmektedirler (Kılıç vd., 
2009: 3). Bu çevresel etkiler yanısıra lojistik merkezin ekonomik yaşamın canlanmasına ve bir bölgeye 
yeni ekonomik üretim alanları getirerek, bölgede istihdamın artmasına yol açarak, kurulduğu il veya 
bölgede yeni hizmet ve yatırım alanları (sigortacılık, antrepoculuk, komisyonculuk vs.) oluşturarak 
ilin/bölgenin yörenin ekonomik potansiyelinin canlanmasına katkısı da beklenmektedir. Bu 
bağlamda lojistik merkezlerin kuruldukları merkezde ekonomik yaşama olumlu etki yapacak olması 
kuruluş yeri seçiminde dikkate alınması gereken noktalar arasında bulunmaktadır.

5- KARS LOJİSTİK MERKEZİNİN (KLM) KURULMASININ EKONOMİK 
GEREKÇELERİ VE KLM’NİN KURULUŞ HAZIRLIKLARI

KLM’nin kurulmasına ilişkin ekonomik gerekçelerine geçmeden önce sözü edilen lojistik 
merkezlerinin kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörler/kriterlere bakılabilir. Bu bağlamda veya 
bir başka deyişle potansiyel yatırımcılara sunduğu fırsatlar açısından Kars iline bakıldığında, Kars’ın 
uygun bir lojistik merkezi olduğunu destekleyen aşağıdaki noktaları belirtebiliriz;

•	Kars, üretim merkezine yakınlık bağlamında önemli bir üretim ve ihracat merkezidir. Kars 
ili, süt ürünleri (kaşar, gravyer), bal ve kaz üretimi açısından Türkiye’de bir markadır. Bu ürünlerin 
Türkiye çapında dağıtımı yanısıra hemen sınırdaki Gürcistan, Azerbaycan ve İran’a ihracatı da 
mümkündür. Kars, sanayi ürünleri üretimi açısından önemli bir merkez olmasa da tarım ve 
hayvancılığa dayalı sanayi ürünleri üretiminde önemli bir merkezdir. 

•	Kars önemli tüketim merkezlerine (Ankara, İstanbul v.b) uzak olsa da Erzurum ve Van’ a 
yakındır. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı tamamlandığında Kars, bu tüketim merkezi 
olan şehirlere oldukça yakın olacaktır. Ayrıca büyük tüketim merkezleri aynı zamanda üretim 
merkezleri olduğu için Kars’da üretilen süt ürünlerinin bu yerlere gönderilmesi yanısıra buralardan 
Kars’a ve yurt dışına gönderilecek mallar için önemli bir tüketim veya aktarma merkezi fonksiyonu 
bulunmaktadır.

•	Yatırım maliyetleri açısından bakıldığında Kars, en fazla teşvik verilen 6. Bölge içindeki 
illerden biridir ve sağlanan kamusal teşvikler yatırım maliyetlerini belirgin biçimde azaltabilmektedir. 
Bu noktada sağlanan teşvikler istikrarlı olursa Kars da süt ürünleri yanısıra alternatif sanayi üretimi 
ve katma değerinin de artabileceği söylenebilir. Ayrıca, lojistik merkez faaliyete geçtiğinde Kars’a 
ve bölgeye yatırm amacıyla gelen firmalar lojistik maliyetlerininin de azalmasıyla kazançlarını 
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artırabileceklerdir. Yine lojistik firmaların KLM’de faaliyete geçmesi aşaması öncesinde de bu teşvikler 
sağlanabilirse, lojistik firmaların KLM’yi yatırımları açısından seçmesi sözkonusu olabilecektir.

•	Kars ili demiryolu hattına entegre karayolu hattına sahiptir. Uluslararası hava limanı 
bulunmaktadır. Kars’dan Trabzon hattına demiryolu bağlantısı kurulduğunda denizyolu ile entegre 
bir ulaşım koridoru oluşabilir. Ayrıca, BTK demiryolu hattı Hazar üzerinden Türkmenistan’a 
bağlanabildiği gibi, Kars’daki mevcut demiryolu hattı, Iğdır-Nahcivan üzerinden alternatif demiryolu 
projesiyle İran’a, Türki Cumhuriyetlere ve Çin’e ulaşacaktır. Dolayısıyla Kars, bir sınır kenti olarak 
Türkiye’nin her yerinden üretilen ürünlerin bu ülkelere ulaştırılmasında önemli bir kavşak noktası 
durumundadır.

Nitekim bu özellikleri dikkate alan SERKA, TRA2 bölgesine dönük Kalkınma Bakanlığının 
hibe ve teşviklerini yönlendirme gibi katkıları yanısıra bölgede ve özelde Kars’da lojistik merkez/vadi 
kurulabilmesinin bölge ve il ekonomisine büyük katkısının olacağını belirten bir rapor hazırlamış ve 
“TRA2 Bölgesinde Serhat Lojistik Vadisi İmkânı” adlı yayını ile KLM kurulması yönünde kamuoyu 
oluşmasına katkı sağlamıştır (Tutar ve diğerleri, 2011). 

Bu noktada belirtmek gerekir ki, lojistik merkezlerin önemli bir ekonomik fonksiyonu, ülkede 
bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmada ülkenin bir bütün olarak kalkınmasını sağlamakta 
bir araç olabilmesidir. Ayrıca lojistik merkezler hayata geçirildiğinde bulundukları bölgenin ticari 
potansiyeline ve ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayarak bölgedeki ticari şirketlerin rekabet 
gücünü artırmakta ve kombine taşımacılığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu noktada 
Kars ilinin ticari potansiyeline bakarak ve TRA2 bölgesi açısından oluşturacağı fırsatları belirterek 
KLM’nin kurulmasının ekonomik gerekçelerini daha belirgin biçimde ifade edebiliriz.

Serhat Bölgesi ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS) göre TRA2 Bölgesinin (Ağrı, 
Kars, Iğdır ve Ardahan) merkezi olan Kars, Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkaslar’a açılan kapısı olarak 
gerek Türk dünyası ile kültürel ve ekonomik bağların güvenli şekilde sürdürülmesi gerekse Avrupa 
ile Çin arasındaki ticaretten çıkar sağlanması açısından kilit noktada bulunmaktadır. Kars’ın stratejik 
potansiyeli, inşaatı devam eden Ankara-Kars hızlı tren, BTK ve etüt çalışmaları süren Kars-Iğdır-
Nahçıvan-İran demiryolu projeleri ile ortaya çıkmaktadır. Serhat Bölgesi’nde yapımı planlanan 
demiryollarının önemli ileri-geri bağlantıları, enerji nakil hatlarının bölgede kesişmesi ve bölgenin 
sahip olduğu güçlü TIR filosu, taşımacılık sistemindeki yeni anlayışa uyarlanması ile rekabet 
üstünlüğüne ulaşması hedefi Kars’ta lojistik merkez kurulmasının en önemli ekonomik gerekçesi 
olarak dikkat çekmektedir (Tutar vd., 2011: 43-45). Ayrıca Kars-Trabzon demiryolu bağlantısı 
yapıldığında Rusya, Gürcistan ve İran’dan, Türkiye’de ise Karadeniz ile iç ve batı kesimlerden gelecek 
yüklerle uluslararası öneminin artacağı düşünülen Kars’a lojistik merkez kurulmasının bir başka 
gerekçesini oluşturmaktadır. Kars’ta yılda ortalama 104.000 ton demiryolu taşıması yapılmaktadır. 
Bu projeler tamamlanırsa Kars’ın taşıma potansiyelinin 412.000 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.8

8Geniş bilgi için bkz: (http://www.kha.com.tr/guncel/4366-TCDD-genel-Mudurlugu_-Kars’a-Lojistik-Merkezi-kurulmasi-
dusunuluyor_.html). Erişim: 25 Ocak 2015.
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Kars ilinin bulunduğu bu bölge, içinde barındırdığı ağır taşıt sayısına ilaveten önemli 
bir güzergâhta yer aldığından dolayı bölge dışından karayolu ile gelen ağır taşıtlara da hizmet 
sunulmaktadır. Bölgedeki taşımacılık şirketlerinin kendi TIR parkları ve depoları bulunmakta, 
ancak düzensiz ve dağınık bir görüntü arz etmektedir. Bu durum çevre sorunları ve işletme 
maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır. Bölgede, önemli bir ağır taşıt varlığına rağmen çekici 
üreten firmaların yetkili bakım ve onarım servisleri bulunmamaktadır. Sınır kapılarında oluşan 
kilometrelerce uzunluğundaki kuyruklara rağmen şoförlerin/araçların güvenliğini sağlayacak ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir TIR parkının bulunmaması önemli bir sorundur (Tutar vd., 2011: 27-
29). Bu bağlamda Serhat Bölgesinde bazı sınır kapılarındaki ağır taşıt yoğunluğunun (aylık TIR 
trafiği) diğer sınır kapılarıyla karşılaştırılması Tablo 2’de  görülmektedir. 

Tabloda görüldüğü üzere Serhat Bölgesinde bulunan Dilucu, Gürbulak ve Türkgözü sınır 
kapılarındaki Eylül-Kasım 2014 dönemi giriş ve çıkış değerleri toplandığında (yaklaşık 28.000 
civarında) bu bölgede hiç de küçümsenemeyecek yoğunlukta bir TIR trafiği bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, daha önce de değinildiği gibi ağır taşıt trafiğinin bu denli yoğun olduğu bir bölgede 
yük taşımacılığında alternatif hizmetleri birlikte sunabilen bir lojistik merkezin kurulması zaruri bir 
ihtiyaç hâline gelmiştir.

Tablo 2: Bazı Sınır Kapılarındaki Aylık TIR Trafiği (Adet)

Eylül 2014 Ekim 2014 Kasım 2014
Sınır Kapıları Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış
Habur (Irak) 59.626 49.806 45.461 47.208 61.410 60.618
Dilucu (Nahçıvan) 4.904 4.112 4.624 3.638 3.922 3.004
Gürbulak (İran) 11.026 14.042 9.243 11.105 10.012 11.462
Kapıkule (Bulgaristan) 14.213 14.421 14.078 13.479 13.132 13.709
Sarp (Gürcistan) 12.412 12.096 12.229 12.212 14.070 13.163
Türkgözü (Gürcistan) 981 664 1.242 1.061 378 1.104
İpsala (Yunanistan) 4.386 3.982 4.039 3.576 4.047 3.487
Cilvegözü (Suriye) 5726 5.591 5.219 5.041 6.600 6.194

Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, 
2014 yılı Sınır Geçiş İstatistikleri, (Bkz: http://www.kugm.gov.tr/ Erişim: 23.01.2015).

Öte yandan Marmaray Projesinin bütünüyle tamamlanmasına paralel olarak, BTK Demiryolu 
Projesi 2015 yılı sonu itibarıyla planlandığı gibi hayata geçirildiğinde Londra’dan Pekin’e demiryoluyla 
kesintisiz yük taşıması gerçekleşebilecektir. Böylece Avrupa ile Orta Asya arası yük taşımalarının 
tamamının demiryoluna kaydırılması planlanmaktadır. BTK Demiryolu hizmete girdiğinde, orta 
vadede yıllık yaklaşık 3 milyon ton yük taşınması hedeflenmekte, 2034 yılına gelindiğinde yıllık 
16 milyon 500 bin ton yük ile 1 milyon 500 bin yolcu taşınması hedeflenmektedir (İris ve Tanyaş, 
2010: 81). Bu çerçevede 2023 yılı hedefleri arasında iç-dış ticaret yanı sıra yolcu taşımacılığında 
demiryolunun ağırlığının artırılması planlanmaktadır. Örneğin 2013 yılı Türkiye ihracatının sadece 
%0,6 ve ithalatın %0,7’si demiryolu ile yapılmıştır. Mevcut durumda yurtiçi yük taşımacılığının 
yaklaşık % 5’i demiryolu ve %89’u karayolu ile gerçekleşmektedir. 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmek 
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için karayolundan daha ucuz olan demiryolu ve denizyolları lojistiği gelişecektir. Bu çerçevede 
Tablo 3’de görüldüğü gibi, 2023 yılı hedeflerine göre demiryollarının yurtiçi yük taşıma payının AB 
ülkeleri ortalamasını (%8) aşarak %15’e çıkması, denizyolu taşımacılığının payının da %10’a çıkması 
planlanmaktadır. 

Tablo 3: Yük Taşımacılığında Paylar ve 2023 Hedefleri (%)

Taşıma Türleri 2013 (%) 2023 Hedefi (%)

Karayolu 88,7 60

Demiryolu 4,4 15

Havayolu 0,4 1

Denizyolu 6,9 10

Boru Hatları 11 14

Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2003-2013, İstatistiklerle 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Ankara, s.11. (http://www.udhb.gov.tr/images/
istatistik/20140828_162428_204_1_64.pdf). (Erişim: 23.01.2015). SERKA, Kars Lojistik Doğu’nun 
Merkezi Broşürü, Kars: Ocak 2015, s. 3.

Öte yandan BTK Demiryolu Projesi, TRACECA Projesi kapsamında İpek Demiryolu’nun 
Türkiye-Kafkas bağlantısı büyük öneme sahip olduğu gibi, ortaya çıkacak büyük miktardaki 
uluslararası yük taşınmasında özellikle Kars, Erzurum, Sivas, Eskişehir, İzmit ve İstanbul’daki lojistik 
merkezlerin çok önemli olacağı öngörülmektedir. Yani, İpek Demiryolu hayata geçirildiğinde hem 
Avrupa’ya hem de Asya ülkelerine Türkiye’nin lojistik merkezlerden sevkiyat yapılması; aynı zamanda 
İzmir, Samsun, Mersin, İzmit ve İstanbul’daki lojistik merkezlerden de deniz yoluyla Avrupa’ya hatta 
bütün dünyaya sevkiyat yapılması planlanmaktadır (Üzümcü ve Akdeniz, 2014: 171-180). 

Kars, BTK demiryolu hattının işlemeye başlamasıyla, 1,5 saatlik mesafedeki 1,5 milyon nüfuslu 
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e ve 4 saat mesafedeki 2 milyon nüfuslu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye 
komşu olacaktır. Bu bağlamda Kars’ta lojistik merkezin kurulması, TRA2 Bölgesinin taşımacılık 
sektöründeki konumunu uluslararası arenada rekabet edebilir hale yükseltebileceği gibi, bölge 
illerinin sınır ülkeleri ile daha fazla ticaret yapabilme potansiyeline pozitif katkıda bulunacaktır. Kars 
Lojistik Merkezi, öncelikle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerindeki Azerbaycan, Gürcistan 
ve Türkiye arasındaki lojistik işlemleri için kullanılabilecektir (SERKA, 2015). Bu çerçevede 2014 
yılında Türkiye’nin bu iki ülkeye ihracatı Tablo 4’de görüldüğü gibi, yaklaşık 4 milyar dolar ve bu iki 
ülkeden ithalatı ise yaklaşık 500 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Azerbaycan, 
İran ve Gürcistan yanısıra Rusya Federasyonu ve Türkî Cumhuriyetlere ihracatı 2012’de 24 milyar 
dolara ulaşmış, 2014’de 18,7 milyar dolar olmuştur. 
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Tablo 4: Türkiye’nin Seçilmiş Ülkelerle Dış Ticaretinin Gelişimi: 2010-2014 (Milyon 
Dolar)

İHRACAT
2010 2011 2012 2013 2014

Azerbaycan 1.550 2.064   2.585    2.960    2.876 
Gürcistan     769  1.092   1.253    1.246 1.444
İran 3.044 3.590 9.922 4.193 3.887 
Rusya Federasyonu 4.628 5.993 6.681 6.964 5.944
Kazakistan     819     948   1.069    1.039 978
Kırgızistan     129     180     257     388 422
Moğolistan     11     43     36     48 35 
Özbekistan     283     354     450     563 603 
Tacikistan     144     173     235     284    277 
Türkmenistan   1.140 1.493 1.480    1.957    2.232 
10 Ülkeye Yapılan İhracat 12.517 15.930 23.968 19.642 18.698
Türkiye’nin Toplam İhracatı 113.883 134.907 152.461 151.803 157.642
10 Ülke/ Toplam İhracat (%) 11,0 11,8 15,7 12,9 11,9

İTHALAT
2010 2011 2012 2013 2014

Azerbaycan     253     262     340     334     291
Gürcistan     291     314     180     202     233
İran 7.645 12.462 11.965 10.383 9.833
Rusya Federasyonu 21.601 23.953 26.625 25.064 25.289
Kazakistan    1.393    1.995   2.056    1.760    1.236 
Kırgızistan     31     52     45     37     66
Moğolistan     0,9     3,0     0     0,4     0,1
Özbekistan     861     940     813     815     781
Tacikistan     284     324     345     371     161
Türkmenistan     386     393     304     654     623
10 Ülkeden Yapılan İthalat 32.746 40.698 42.673 39.620 38.513

 Türkiye’nin Toplam İthalatı 185.544 240.842 236.545 251.661 242.183
10 Ülke/ Toplam İthalat (%) 17,6 16,9 18,0 15,7 15,9

Kaynak: TÜİK (2015 a), Ülkelere Göre İhracat ( http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.
do?istab_id=624) ve Ülkelere Göre İthalat (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_
id=625). (Erişim: 25.04.2015).

Bununla birlikte Tablo 5’de görüldüğü gibi TRA2 Bölgesi ve özellikle Kars hali hazırda bu 
ticaretten neredeyse hiç pay alamamakta, daha çok Iğdır ile Ağrı, Doğu Beyazıt gümrüğü üzerinden 
TRA2 Bölgesinin dış ticaretini gerçekleştirmektedir. TRA2 bölgesinden doğrudan gerçekleşen 
ihracat son 5 yıl itibarıyla yıllık yaklaşık 180-210 milyon dolar arasını ancak bulmakta, ithalat ise 
70-105 milyon dolar arasında değişmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında TRA2 bölgesinden 
önemli ihracat potansiyeli bulunan Kars’ın dış ticaretinin çok düşük düzeyde kalmasının etkisi 
bulunmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından 
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işgali nedeni ile bir devlet politikası olarak daha önceleri açık olan Kars’ın Akyaka ilçesindeki 
Doğu Kapı’nın 1993’den beri kapalı olması etkili olmakta, bu nedenle Kars’ın dış ticaretinin zayıf 
kalmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede, Ermenistan sınır kapısı kapalı olduğu için KLM’nin 
öncelikle Gürcistan ve Azerbaycan daha sonra zamanla İran, Kazakistan ve diğer çevre ülkeler ile 
2014 yılında 18,7  milyar dolara ulaşan Türkiye ihracatının lojistiğini üstlenmesi beklenmektedir. 
Ayrıca ithalat lojistiği olarak Azerbaycan ve Gürcistan’ın yanı sıra öncelikle Kazakistan, Özbekistan 
ve 2014 yılında 23 milyar doların üzerinde ithalat yapılan Çin’den gelen sevkiyatlarda KLM’nin 
kullanılacağı düşünülmektedir (SERKA, 2015).

Tablo: 5 TRA2 Bölgesinin Dış Ticaret Düzeyinin Gelişimi 2010-2014 (milyon dolar)

İHRACAT
2010 2011 2012 2013 2014

KARS 0,2 1,1 3,2 0,6 0,4
ARDAHAN 3,3 1,6 1,9 0,5 1,2

AĞRI 76,9 77,7 42,1 56,2 82,6
IĞDIR 101,7 98,1 84,7 140,4 123,2
TRA 2 182,1 178,5 132,0 197,5 207,4

İTHALAT
2010 2011 2012 2013 2014

KARS 3,0 1,8 4,0 4,8 3,4
ARDAHAN 0,4 0,2 0,0 0,2 0,0

AĞRI 59,0 71,2 76,2 89,4 65,6
IĞDIR 5,6 8,3 8,1 10,7 16,8
TRA2 68,0 81,5 88,3 105,1 85,8

Kaynak: TÜİK (2015b), İllere Göre İhracat (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.
do?istab_id=646)  ve İllere Göre İthalat, (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_
id=647). Erişim: 25.04.2015.

KLM’de zamanla uluslararası transit taşımacılık ve depolama işlemleri gerçekleşecektir. Transit 
işlemlerde öncelikle İran ve Avrupa Birliği ülkeleri ile İran ve Gürcistan arasındaki taşımacılıktan 
pay alınacaktır. Zamanla Çin’in Avrupa Birliği ticareti, Rusya ve Kazakistan’ın buğday ve hububat 
ticareti başta olmak üzere birçok ticari emtia için KLM kullanılabilecektir. Çünkü KLM, doğu ile 
batı arasındaki stratejik konumu nedeniyle kısa zamanda etiketleme, paketleme, montaj ve üretim 
yapan işletmelere ev sahipliği yapabilecektir. Öte yandan bu belirtilen ekonomik gerekçelerin yanına 
diğer başka noktaları ekleyebiliriz. Örneğin, Kars’ın doğunun merkezi olmasını engelleyen uzaklık 
sorun olmaktan çıkmakta, Aktaş Sınır Kapısı ile Kars-Tiflis arası 300 km’ye inmekte, Kars-Iğdır-
Nahcivan Demiryolu proje çalışmaları tamamlanmakta, uluslararası uçuşların yapılabildiği 2 milyon 
kapasiteli havaalanından İstanbul, Ankara ve İzmir’e düzenli seferler yapılmaktadır. Ayrıca Kars’a 
has Kars Kaşarı, Kars Balı ve Kars Eti gibi marka değeri yüksek ürünler üretilmekte, organik tarım ve 
hayvancılık için bozulmamış doğası, büyükbaş hayvancılık yatırımlarına uygun iklim, geniş çayır ve 
meraları ile yem bitkisi yetiştiriciliği için elverişli arazileri bulunmaktadır. Ayrıca teşvikler sayesinde 
Kars ilinde sanayi son yıllarda gelişme göstermekte, mevcut OSB’nin yanı sıra hayvancılık yatırımları 
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için Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulmakta ve böylece gıda üretiminin kapasitesi artmaktadır. Yine 
son dönemde inşaat sanayi ve inşaat malzemeleri üretimi hızla gelişmekte, makine ekipman imalatı, 
tekstil, kimyasal ürünler imalatı yapan firmalar çoğalmaktadır (SERKA, 2015).

Bu noktada KLM’nin kuruluş hazırlıkları bağlamındaki gelişmelere kısaca değinilecek olursa, 
SERKA’nın “TRA2 Bölgesinde Lojistik Vadisi İmkanı” adlı yayınıyla birlikte Kars’da lojistik merkez 
yanısıra ileride komşu ülkelerle dış ticarete ve bölgenin üretimine katkı yapacak bir Lojistik İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesinin kurulabileceği belirtilmiş (Tutar vd., 2011: 33-34) ve başlangıçta KLM’nin 
realize edilmesi yönünde çalışmalara girişilmiştir. Bu ekonomik gerekçelerle uluslararası bir lojistik 
merkezi olarak düşünülen KLM’nin TCDD tarafından yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki yatırımla 
gerçekleştirileceği de ilk olarak dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım tarafından 29-31 Ekim 2011’de Kars’da düzenlenen sempozyumda ifade edilmiştir. 2011-
2018 döneminde tamamlanması planlanan KLM’nin proje bedeli 41,3 milyon TL olarak belirlenmiş 
ve 2014 yılı için 500.000 TL tutarında ödenek ayrılmıştır. KLM tamamlandığında Türkiye lojistik 
sektörüne ilave 412.000 ton taşıma kapasitesinin sağlanması ve ülkeye ilave 665.000 m2 lojistik alan 
kazandırılması beklendiği belirtilmiş, bu bağlamda, BTK demiryolu hattı ile bir lojistik üs konumu 
alacak Kars’ta genişleme alanı bulunan, geçiş ve bağlantı sorunu olmayan, Kars OSB bağlantı yolu 
ile Kars çimento fabrikası yakınında KLM’nin kurulmasının uygun olduğu 28 Haziran 2013’de 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından açıklanmıştır9. 

Günümüz Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da, 14 Mart 2014’de 
KLM’nin yapılacağı Kars OSB yakınında bulunan arazide incelemelerde bulunmuştur. TCDD Genel 
Müdürlüğü 15 Nisan 2014’de KLM’nin tevsiat planlarını hazırlayarak onaylamıştır. Bu çerçevede 
KLM’nin Kars OSB Bozkale Yolu, TEİAŞ, Üniversite, Eski Erzurum Yolu arasında kalan 260 hektarlık 
alan içerisinde 665.000 m2 (66,5 hektar) alan üzerine kurulması planlanmıştır. KLM’de depo sahasına 
ulaşan 8 adet demiryolu hattı, gümrüklü sahada 5 adet demiryolu hattı, 9 adet depo, antrepo, giriş 
güvenlik binası, gümrük idare binası, gümrük müşavirleri binası, lojistik firmaları binası, lojistik 
merkezi yönetim binası, misafirhane, sinyalizasyon ve elektrifikasyon kumanda merkezi, ısı merkezi, 
su deposu, camii, genel mutfak, itfaiye, kara araçları bakım onarım, sağlık ocağı, restoran ve AVM, 
sürücü dinlenme tesisi, TCDD idare binası, TCDD yemekhane, hamam, yakıt istasyonu ve toplam 
kapalı alanın 173.851 m2 olması planlanmaktadır. KLM’nin BTK Demiryolu ile paralel biçimde 
tamamlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede KLM’nin bina inşaatları ile ilgili TCDD tarafından 
19 Eylül 2014’te ihale yapılmış, ancak müracatlar toplanmasına karşın ihale iptal edilmiştir. Ardından 
TCDD Genel Müdürlüğü “Kars Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Uygulama Projeleri 
Hazırlama İşi Hizmet Alımı” ihalesi için 3 Mart 2015 günü yeniden toplanmış, bu kez yaklaşık 
maliyeti 753905 TL olan ihaleye 6 firma teklif vermiş bulunmaktadır. Bu bağlamda günümüzde, 
KLM’nin kurulacağı alana ilişkin kamulaştırma çalışmaları yanı sıra bu alanda yapılacak binalar ve 
depolarla ilgili ihale hazırlıklarının devam ettiği belirtilebilir10.
9Bilgi için bkz: Bakan Binali Yıldırım’ın 28 Haziran 2013 tarihinde Kars’da KLM’nin yerinin açıklanması haberi. (http://www.
karsmanset.com/haber/lojistik-merkezinin-yeri-belli-oldu-16505.htm). Erişim: 25 Ocak 2015.
10Geniş bilgi için bkz: (http://www.rayhaber.com/2015/kars-lojistik-merkezi-ve-demiryolu-baglantisi-uygulama-projelerinin-
hazirlanmasi-ihalesinin-teklifleri-toplandi/) (Erişim: 5 Mayıs 2015)
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Bu noktada KLM’nin kurulması ve faaliyete geçmesinin Kars ili ve TRA2 Bölgesi açısından 
önemi, bölgenin ekonomik geri kalmışlığını gösteren bazı ekonomik göstergeler, SEGE düzeyleri ve 
bölgeden göç üzerinde durulduğunda daha rahat anlaşılmaktadır.

6-  KARS İLİ VE TRA2 BÖLGESİNDE SOSYO-EKONOMİK DURUM, BÖLGEDEN 
GÖÇLERİN GELİŞİMİ VE KLM’NİN BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİ AZALTMA 
AÇISINDAN ÖNEMİ

TRA2 Bölgesi, Türkiye’nin Kuzey doğusunda yer almakta ve 30.193 km2’lik yüzölçümü ile 
Türkiye yüzölçümünün %3,9’unu oluşturmaktadır. Sahip olduğu konum itibariyle dört ülke ile sınırı 
olan ve Doğusunda Ermenistan, Güneydoğusunda İran ve Nahcivan, Kuzeyinde ise Gürcistan’la 
çevrili olan bölge, özellikle Kafkasya ve Orta Asya hattında önemli bir stratejik konuma sahiptir 
(Özyakışır, 2012: 84). Bölgede; yolcu, yük ve araçların giriş ve çıkış yaptıkları Gürbülak (İran), Dilucu 
(Nahçivan) ve Türkgözü (Gürcistan) gümrük kapıları aktif hizmet vermektedir. Bu açık kapıların 
yanı sıra kapalı olan 4 adet gümrük kapısı daha mevcuttur. Bunlar; Boralan, Alican, Doğu Kapı ve 
Aktaş sınır kapılardır (Karabulut, 2005). 

TRA2 Bölgesine ilişkin sosyo-ekonomik göstergeler bağlamında ilk önce illerin GSYİH değeri 
ve kişi başına GSYİH değerlerinin gelişimine bakılabilir. Bu göstergeler, bölge illerinin Türkiye 
içindeki ağırlığı ve TRA2 bölgesi değerleri ile Türkiye ortalamasının karşılaştırılmasında katkı 
sağlayabilecek ve bölge illerinin ekonomik durumunu daha net görmemizi sağlayabilecektir. Bununla 
birlikte TÜİK’in il düzeyinde GSYİH değerlerini 2001 itibarıyla vermeyi bırakması11  söz konusudur. 
Tablo 6’da görüldüğü gibi, TRA2 bölgesi illerinin toplam sabit fiyatlarla GSYİH değeri 1993-2001 
döneminde Türkiye GSYİH değerinin %0,50’ni dahi bulamamaktadır. Bu durum bu bölge illerinin 
oldukça düşük üretim değerine sahip olduklarını ve bölge illerinde iktisadi faaliyetlerin yetersizliğini 
göstermektedir (Üzümcü, 2004).

Tablo 6: TRA2 Bölgesi GSYİH Göstergeleri, 1993-2001 (1987 Fiyatları ile Milyon TL ve % )

YIL Kars Ardahan Iğdır Ağrı TRA2 TÜRKİYE TRA2/TUR

1993 170275 46485 59085 131289 407134 96590373 % 0,42

2000 186356 60423 91271 183939 521989 118789113 % 0,44

2001 190705 63592 88695 175286 518278 107783064 % 0,48

Kaynak: TUİK (2015 c), İller İtibarıyla GSYİH (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.
do?istab_id=533) Erişim: 25.04.2015.

Kişi başına GSYİH’nın cari fiyatlarla dolar cinsinden gelişimine bakıldığında Tablo 7’de 
görüldüğü gibi, TRA2 bölgesinde 1993’te 891 dolar olan kişi başına düşen GSYİH değeri 1999’da 
1183 dolara çıkmış, ancak 2001’de ekonomik krizin etkisiyle 788 dolara gerilemiştir. TRA2 Bölgesi 
ortalama kişi başına gelir düzeyinin 1993’de Türkiye ortalama kişi başına gelir düzeyinin (2981 dolar) 

11İller itibariyle GSYH değerleri en son 2001 için mevcuttur. Bu tarihten sonra güncelleme yapılmamaktadır.   Geniş bilgi için bkz: 
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=533  (Erişim Tarihi: 26.04.2015).
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sadece %30’u düzeyinde iken 1999’da ancak %42 düzeyine ulaşabildiği ve 1993-2001 döneminde 
ortalama %30-%42’i arasında bulunduğu dikkati çekmektedir. 

Tablo 7: TRA2 Bölgesi Kişi Başına GSYİH Göstergeleri, 1993-2001 (Cari Fiyatlarla Dolar ve %)

YIL Kars Ardahan Iğdır Ağrı TRA2 TÜRKİYE TRA2/TUR

1993 1167 792 939 667 891 2981 % 30

1999 1223 1229 1403 878 1183 2847 % 42

2000 1134 1058 1068 824 1046 2941 % 36

2001 886 842 855 568 788 2146 % 37

Kaynak: TUİK (2015d), İller İtibarı İle Kişi Başı Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (http://www.
tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=532) Erişim: 25.04.2015.

Günümüze doğru TÜİK il düzeyinde GSYİH ve kişi başına GSYİH değerlerini vermese bile 
2004 yılında AB’ne uyum çerçevesinde 26 düzey 2 bölgesi için bölgesel gayrisafi katma değer (GSKD) 
ve bölgeler bazında kişi başına GSKD düzeylerini vermeye başlamış ve bu türdeki son güncel verileri 
2011 yılı itibarıyla açıklamıştır. Bu bağlamda bölgesel GSKD düzeyi ve sektörel dağılımı ile Türkiye 
geneli sektörel GSKD’nin ne kadarının TRA2 bölgesi tarafından gerçekleştirildiği görülebilmekte ve 
kişi başına bölgesel GSKD düzeyi açısından TRA2 bölgesinin durumu değerlendirilebilmektedir. 
Bu çerçevede Tablo 8’de görüldüğü gibi, TRA2 Bölgesi 2004-2011 dönemi bölgesel GSKD düzeyi, 
Türkiye GSKD düzeyinin yaklaşık %0,7 kadarıdır. Türkiye çapında oldukça düşük olan bu pay, 
bölgede iktisadi faaliyetlerin halen oldukça zayıf kaldığını göstermektedir. Bununla birlikte, cari 
fiyatlarla da olsa, TRA2 bölgesel GSKD’nin Türkiye GSKD içindeki payının 2001 yılı öncesine göre 
çok az da olsa arttığı söylenebilir. 

Tablo 8: TRA2 Bölgesi ve Türkiye’de Gayri Safi Katma Değer, 2004-2011 (Cari Fiyatlar bin TL, %)

2004 2006 2008 2010 2011

TRA2 3.385.948 4.394.111 5.257.444 6.910.139 7.685.179

Türkiye 494.884.058 668.418.265 854.585.214 980.547.016 1.150.453.139

TRA2/Türkiye (%) 0,68 0,66 0,62 0,70 0,67

Kaynak: TÜİK, Gayri Safi Katma Değer: Bölgesel Sonuçlar 2004-2011, Ankara: Nisan 2014: 
ss. 50-51.

TRA2 bölgesi kişi başına GSKD düzeyine bakıldığında ise Tablo 9’da görüldüğü gibi, cari 
fiyatlarla (TL ve dolar) kişi başına bölgesel katma değerin 2011’de 6708 TL ve 4001 dolar düzeyinde 
gerçekleştiği ve Türkiye ortalamasının %43’ne ulaşabildiği görülmektedir. Bu oran 1999 yılındaki 
Türkiye ortalamasına benzer bir durumu doğrulamakta, bölgede bir miktar ekonomik canlanma 
görülse de, bu gelişmenin kişi başına gelir düzeyi açısından durumu değiştirmediğini göstermektedir.
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Tablo 9: TRA2 Bölgesi ve Türkiye’de Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer, 2004-2011

(Cari Fiyatlar TL, Dolar ve %)

2004 2006 2008 2010 2011

TRA2 (TL) 2933 3834 4613 6090 6708

Türkiye (TL) 7307 9632 12020 13406 15500

TRA2 (Dolar) 2048 2661 3601 4055 4001

Türkiye (Dolar) 5103 6686 9384 8926 9244

TRA2 / Türkiye  (%) 40,1 39,8 38,4 45,4 43,3

Kaynak: TÜİK, Gayri Safi Katma Değer: Bölgesel Sonuçlar 2004-2011, Ankara: Nisan 2014: 
ss. 56-57.

Ayrıca bu noktada bölgesel GSKD düzeylerinin sektörel dağılımı, Türkiye üretiminin sektörel 
dağılımı ile karşılaştırılır ve TRA2 bölgesinin Türkiye’nin her bir sektöründeki üretimin ne kadarını 
gerçekleştiğine bakılırsa, bölgenin ekonomik resmi daha net görülebilir. Bu bağlamda, Tablo 10’da 
görüldüğü gibi, TRA2 bölgesi GSKD’nin sektörel dağılımı Türkiye sektörel dağılımından farklılık 
arzetmektedir. 2004-2011 döneminde hizmetler sektörü Türkiye ve TRA2 bölgesinde ilk sıradaki 
sektördür. Buna karşın Türkiye’de ikinci sırada sanayi sektörü (%27,5 pay) bulunurken TRA2 
bölgesinde tarım sektörü (%24,8 pay) ikinci sırayı, sanayi sektörü üçüncü sırayı (%14 pay) almaktadır. 

Tablo 10: TRA2 Bölgesi ve Türkiye’de Gayri Safi Katma Değerin Sektörel Dağılımı, 2004-
2011 (%)

Tarım Sanayi Hizmetler

2004 2008 2011 2004 2008 2011 2004 2008 2011

TRA2 34,5 24,6 24,8 11,9 12,6 14,0 53,7 62,8 61,2

Türkiye 10,7 8,5 9,0 28,0 27,2 27,5 61,3 64,3 63,5

Kaynak: TÜİK, Gayri Safi Katma Değer: Bölgesel Sonuçlar 2004-2011, Ankara: Nisan 2014: 
ss. 54-55.

Tablodan gözlemlenen bu durum bölgenin tarıma dayalı ekonomik yapısını ve bölgede 
sanayinin payının Türkiye ortalamasının ancak yarısına ulaşmasını göstermesi açısından oldukça 
manidardır. Bununla birlikte son yıllarda tarımın bölgesel GSKD içindeki payının azalırken sanayi 
sektörü bölgesel GSKD’nin görece zayıfda olsa yükselme eğilimi bulunmaktadır. Sanayinin payının 
iki puan artması son yıllarda bölgeye sağlanan genel teşvikler yanısıra TKDK ve SERKA gibi 
kurumların sağladığı teşviklerle tarıma dayalı bazı sanayilerin gelişmesi ile açıklanabilir.

Öte yandan bu gelişme, Tablo 11’de görüleceği gibi, TRA2 bölgesi tarım söktörünün Türkiye 
toplam tarımsal katma değeri içindeki payının azalmasını da açıklamakta ve tablodan çıkarılabileceği 
gibi, bölgede tarım ikinci önemli sektörü olsa da bu durum çiftçinin ve sektörün iyi durumda olduğu 



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

209

Kars Lojistik Merkezinin (KLM) Tra2 Bölgesinin Kalkınması Ve Kars  ...  ı ÜZÜMCÜ. TOKUCU. ERGİÇAY

anlamına gelmemektedir. Nitekim TRA2 Bölgesi, Türkiye’nin toplam tarımsal katma değerinin 
2004’de sadece %2,2 kadarını üretirken 2011’de bu oran %1,8 düzeyine gerilemiştir. Ayrıca toplam 
düzeyde bölgesel katma değer, Türkiye katma değerinin sadece %0,7’si kadarıdır ve TRA2 Bölgesi 26 
Düzey 2 Bölgesi içinde sonuncu sırada bulunmaktadır.

Tablo 11: TRA2 Bölgesi Sektörel Katma Değerinin (SKD) Türkiye SKD İçindeki Payı (%)

Düzey 2 Bölgesi Yıl Tarım Sanayi Hizmetler GSKD Türkiye Sırası

TRA2

2004 2,2 0,3 0,6 0,7 26

2006 2,0 0,3 0,6 0,7 26

2008 1,8 0,3 0,6 0,6 26

2011 1,8 0,3 0,6 0,7 26

Kaynak: TÜİK, Gayri Safi Katma Değer: Bölgesel Sonuçlar 2004-2011, Ankara: Nisan 2014: 
ss. 52-53.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, tarımsal ve hayvansal üretimle bilinen bölgenin tarımsal katma 
değerinin Türkiye toplam tarımsal değeri içindeki payının görece düşük olması yanısıra bölgede 
sanayinin de görece geri kalması bölgede işsizlik dahil bir kısım sosyo-ekonomik sorunlara yol 
açmakta ve bölgesel dengesiziliğin sürmesine yol açacak biçimde fizik ve beşeri sermayenin bölgeden 
göçünün sürmesine yol açmaktadır. Oysa TRA2 Bölgesi denilince tarım ve hayvancılık, akla gelen ilk 
geçim kaynağıdır.  Örneğin bölge küçükbaş hayvancılıkta, Türkiye toplam koyun varlığının  %8,13’ne 
ve büyük baş hayvan miktarının yaklaşık %9’una sahiptir. Bölgede arazi kullanımında hayvancılık 
potansiyeline katkı sağlayan çayır ve meraların payı %51’lik oran ile Türkiye ortalamasının (%18,7) 
yaklaşık 3 katıdır (SERKA, 2010: 37-46). Bununla birlikte bölgedeki tarımsal katma değer, yukarıda 
belirtildiği gibi, ülke katma değerine giderek daha az katkı yapmaktadır. Bunun başlıca nedenleri 
arasında; istihdamın büyük kısmının tarım sektöründe bulunmasına rağmen, katma değeri yüksek 
ürünler üretilememesi, işletme verimliliklerinin düşük olması ve tarım sektöründeki gizli işsizlik 
sayılabilir. 

TRA2 Bölgesindeki istihdamın sektörel durumuna bakıldığında, yine Türkiye ile uyumlu 
olmayan bir yapı hemen göze çarpmaktadır. Bölgedeki istihdamın sektörel dağılımı ve bu alandaki 
veriler 2004’ten itibaren elde edilmektedir ve TÜİK’in en güncel bölgesel istihdam verileri 2004-
2013 dönemini içermektedir. Tablo 12’de görülebildiği gibi, TRA2 bölgesinde 2004’de tarım sektörü 
%63,3 ile en fazla istihdam sağlayan sektörken ikinci sırada %31,8 ile hizmetler, üçüncü sırada 
yaklaşık %5 ile sanayi sektörü yer almıştır. Dönem içinde istihdamda hizmetlerin payında önemli 
bir değişim olmazken, sanayi sektörünün istihdam payı 3 katına çıkarak %15’e ulaşmış, tarımın payı 
ise azalarak %54 düzeyine inmiştir. Bununla birlikte, sanayinin istihdamdaki payı hala yetersizdir 
ve TRA2 bölgesinde tarımın istihdamdaki payı Türkiye ortalamasının hala iki katının üstündedir.
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Tablo 12: TRA2 ve Türkiye’de İstihdamın Sektörel Dağılımı, 2004-2013

Bölge Yıl Tarım (%) Sanayi * (%) Hizmet (%)

TRA2

2004 63,3 4,9 31,8

2009 64,1 6,4 29,6

2012 52,7 13,2 34,1

2013 54,0 15,0 31,0

TÜRKİYE

2004 29,1 24,9 46,0

2009 24,6 25,3 50,1

2012 24,6 26,0 49,4

2013 23,6 26,4 50,0

Kaynak: TÜİK (2015 e), Hanehalkı İşgücü Anketi Bölgesel Sonuçları. 

(*) İnşaat sektörü, sanayi sektörü içinde değerlendirilmiştir. 

Bkz: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=605. (Erişim: 30.04.2015)

Öte yandan TRA2 bölgesinde ve Türkiye’de işgücüne katılım oranı ve işsizlik oranlarının 
gelişimine bakıldığında Tablo 13’de görüldüğü gibi, işgücüne katılma oranı ve toplam istihdam 
oranında 2009-2010 yılları bir kenara bırakılırsa belirgin bir artış olmuştur. Örneğin 2004’te TRA2 
Bölgesinde %43,4 olan toplam istihdam oranı 2013’de %54,4 düzeyine yükselmiştir. 

Tablo 13: TRA2 Bölgesi ve Türkiye’de İşgücüne Katılma Oranı ve İşsizliğin Gelişimi 
2004-2013   (bin kişi ve %)

2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TRA2

15 + Nüfus 688 647 656 665 704 716 708

İşgücü 304 334 336 339 383 393 413

İstihdam Edilenler 299 315 304 304 344 364 385

İşsiz 5 19 32 35 39 29 28

İşgücüne katılma oranı 44,2 51,6 51,1 50,9 54,4 55,0 58,3

Toplam İstihdam Oranı 43,4 48,8 46,3 45,7 48,8 50,9 54,4

İşsizlik Oranı 1,8 5,6 9,4 10,3 10,2 7,4 6,7

Türkiye

15 + Nüfus 47.504 50.772 51.686 52.541 53.593 54.724 55.608

İşgücü 22.016 23.805 24.748 25.641 26.725 27.339 28.271

İstihdam Edilenler 19.632 21.194 21.277 22.594 24.110 24.821 25.524

İşsiz 2.835 2.611 3.471 3.046 2.615 2.518 2.747

İşgücüne katılma oranı 46,3 46,9 47,9 48,8 49,9 50,0 50,8

Toplam İstihdam Oranı 41,3 41,7 41,2 43,0 45,0 45,4 45,9

İşsizlik Oranı 10,8 11,0 14,0 11,9 9,8 9,2 9,7

Kaynak: TÜİK (2015 e), Hane Halkı İşgücü Anketi Bölgesel Sonuçları. 
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  Bkz: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=603. (Erişim:30.04.2015)

 2004-2013 döneminde Türkiye’deki toplam istihdam oranı ise sürekli bölgedeki oranların 
altında kalmıştır. Bu durumun bölgede ücretsiz aile işçisi olarak erkek ve kadınların tarımda 
istihdam edilmeleri nedeniyle ortaya çıktığı söylenebilir. TRA2 bölgesinde sanayileşme ve kentli 
nüfus Türkiye ortalamasına göre düşük olsa da özellikle 2005-2010 döneminde işsizlik oranı hızla 
yükselmiş ve 2004’de %1,8 gibi oldukça düşük düzeyde iken 2010’da %10,3 düzeyine yükselmiştir. Bu 
çerçevede TRA2 bölgesinde 2004’de 5.000 kişi işsizken 2009’a kadar işsiz sayısı artarak 32.000 kişiye 
yükselmiş, hatta 2011 yılında 39.000 kişinin işsiz olduğu görülmüştür. Türkiye’de işsizlik oranının 
görece yüksek kaldığı 2008-2010 döneminde bölgede işsizlik oranlarının da yüksek seyretmesi 
sözkonusu olmuştur. Bu bağlamda bölgede işsizliğin artışının sebebi olarak, özellikle 2007-2009 
döneminde derinleşen dünya ekonomik krizinin Türkiye’ye yansımaları sonucunda ortaya çıkan 
sektörel daralmaların etkisi gösterilebilir.

Öte yandan TRA2 Bölgesinde işsizliğin geniş yaş gurupları ve dönemlere göre değerlendirmesi 
yapıldığında, özellikle genç nüfus içerisinde yüksek işsizlik oranlarına rastlamak mümkündür. Ayrıca 
bu oranların özellikle ekonomik krizlerin yoğunlaştığı 2008 ve sonrasında önemli ölçüde artması da 
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda işsizlik oranının en üst düzeye çıktığı 2009 ve 2010 dönemlerinde 
gerek 15-19, gerekse 20-24 yaş arasındaki nüfusun işsizlik oranı %17’nin üstünde seyretmiştir 
(Üzümcü ve Özyakışır: 2013: 157-181). Bu çerçevede bölgede genç işsizliğinin artmasının önüne 
geçilmesi açısından bölgede istihdamı artırabilecek sanayi sektöründeki faaliyetler ve hizmetler 
sektöründeki istihdam imkânlarının artması bölgeden göçün azaltılması noktasında büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu noktada TRA2 bölgesinde ve Türkiye’de nüfusun değişimi, bölge nüfusunun Türkiye nüfusu 
içindeki payı ile bölge illerinden göçün niceliksel gelişimi de Tablo 14 ve Tablo 15’de görülmektedir.

Tablo 14: TRA2 Bölgesi ve Türkiye’de Nüfus Gelişmeleri, 1965-2014

Yıl TRA2 TÜRKİYE TRA2/TR (%)

1965 853.274 31.370.368 2,72

1975 1.037.590 40.373.152 2,57

1985 1.143.560 50.600.000 2,26

1990 1.099.240 56.371.282 1,95

2000 1.156.150 67.611.111 1,71

2011 1.157.546 74.724.269 1,55

2012 1.154.277 75.625.384 1,52

2013 1.145.257 76.667.864 1,49

2014 1.138.766 77.695.904 1,47

Kaynak: TÜİK (2015 f) , Genel Nüfus Sayımı İstatistikleri. (http://tuikapp.tuik.gov.tr/
nufusmenuapp/menu.zul) ve ADNKS Sonuçları, Yıllara Göre İl Nüfusları (http://www.tuik.gov.
tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1590). Erişim: 30.04.2015. 
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Tablo 14’de görüldüğü gibi, bölge nüfusunda 1965’ten 1985’e kadar bir artış kaydedilmiş ve bu 
dönemde Türkiye nüfus artış hızının gerisinde kalsa bile TRA2 bölgesi illerinin nüfusu artarak 1985’te 
1.143.560 kişiye ulaşmıştır. Ancak bölge nüfusunun ülke nüfusu içindeki payı %2,72 düzeyinden 
1985’de %2,26’ya inmiştir. TRA2 bölgesinde bazı yıllarda Ağrı ve Iğdır’ın nüfusu artsa bile bölgenin 
toplam nüfusunda mutlak gerilemenin yaşandığı 1990 ve 2000’li yıllarda bölge nüfusunun ülke 
içindeki payı gerilemeye devam etmiş ve bölge nüfusu, 2014 yılı sonu itibarıyla12 Türkiye nüfusunun 
%1,47’ine inmiştir. 

Bu noktada, bölgeden gerçekleşen göç hareketlerine bakıldığında, bölgedeki olumsuz sosyo-
ekonomik durum daha net biçimde açıklanabilmektedir. Tablo 15’de TÜİK’in en son güncel göç 
verilerinin yer aldığı 2000-2013 dönemi verileri, bölgenin göç profilini gözler önüne sermektedir. 
Ayrıca tablodaki göstergelerin bölgeyi oluşturan dört il özelinde verilmesi de bölgenin göç profiliyle 
ile ilgili karşılaştırmalı değerlendirmeler yapma noktasında önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda Tablo 15’deki verilere göre, 1990-2000 arası Türkiye’nin nüfus artış hızının 
gerisinde kalan hatta nüfusu artsa bile Türkiye nüfusu içindeki payı azalan bu bölgenin net göç 
hızına bakıldığında Ardahan ilinin binde -106 net göç hızı ile bölge illeri içinde en fazla nüfus 
kaybına uğrayan il olduğu anlaşılmaktadır. Kars ilinin binde -61 ve Ağrı ilinin binde -56 ile Ardahan 
ilini izlediği ve Iğdır ilinin en az net göç veren (binde -9) il olduğu görülmektederi. Bu bağlamda 
2004 yılı itibarıyla bölgenin net göç hızı ortalama binde -58 olmuştur.  Öte yandan bu dönem içinde 
TRA2 bölgesinde net göç hızı gerilerken, Ağrı ve Iğdır illerinde görece nüfus artışlarının etkisi ile 
TRA2 bölgesi toplam nüfusu 2008-2012 döneminde çok az da olsa artış göstermiştir. 2013 yılında 
ise sadece Iğdır’ın nüfusundaki artış yeterli olmamış ve bölgenin toplam nüfusu yeniden gerilemiştir. 
Benzer bir durum 2014 yılında da gerçekleşmiştir.

Tablo 15: TRA2 Bölgesinin Nüfus ve Göç Durumu, 2000-2014

İl/Bölge Yıl Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı 
(‰)

AĞRI

2000 528.744 24.586       50.799 -26.213 -56,45

2008 532.180 12.195 27.450 -15.255 -28,66

2012 552.404 12.586 27.984 -15.128 -27,02

2013 551.177 14.725 28.477 -13.752 -24,64

 

       

KARS

2000 325.016 28.937 47.268 -18.331 -61,15

2008 312.128 8.855 17.726 -8.871 -28,42

2012 304.821 9.706 16.185 -6.749 -21,03

2013 300.874 11.046 18.072 -7.026 -23,08

12TRA2 Bölgesi toplam nüfusu, Iğdır dışında üç ilin nüfusunun azalması nedeniyle 2014 yılında azalmıştır. ADNKS, 2014 yılı sonuçları 
içinde göç verileri henüz TÜİK tarafındanverilmemiştir. 2014 yılında Ağrı ili nüfusu binde 3,2 azalarak 549.435’e inmiş, Kars’ın 
nüfusu binde 14,8 azalarak 296.466’ya inmiş, Ardahan’ın nüfusu binde 19,4 azalarak 100.809’a inmiş, Iğdır’ın nüfusu binde 8,5 artarak 
192.056’ya yükselmiştir. 
Geniş bilgi için bkz: TÜİK (2015g), ADNKS 2014 Sonuçları, Haber Bülteni, Sayı: 18616, 28 Ocak 2015, Ankara. (http://www.tuik.gov.
tr/HbGetir.do?id=18616&tb_id=1 ). Erişim: 30 Nisan 2015. 
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IĞDIR

2000 168.634 11.944 13.305 -1.361 -9,30

2008 184.025 5.559 9.356 -3.797 -20,63

2012 190.409 6.429 8.632 -2.203 -11,50

2013 190.424 6.882 9.779 -2.897 -15,10

 

       

ARDAHAN

2000 133.756 8.791 22.317 -13.526 -106,72

2008 112.242 4.640 7.447 -2.807 -25,00

2012 106.643 4.923 5.986 -1.063 -9,92

2013 102.187 5.254 7.633 -2.379 -22,88

TRA2

2000 1.156.150 74.258 133.689 -59.431 -58,40

2008 1.140.575 31.249 61.979 -30.730 -26,94

2012 1.154.277 30.687 55.560 -24.873 -21,32

2013 1.145.257 37.907 63.961 -26.054 -21,42

Kaynak: TÜİK (2015 h), ADNKS, İç Göç İstatistikleri, İllerin Aldığı Göç, Verdiği Göç, 
Net Göç ve Net Göç Hızı (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=163) Erişim: 
30.04.2015.

 Bu çerçevede bölgenin aldığı göçlere karşılık, verdiği göç miktarlarının çok yüksek olması, 
beraberinde yüksek net göç getirmektedir. Net göç miktarlarının toplam nüfus içerisindeki payına 
bakarak belirlenen net göç hızları ise toplam nüfuslardaki artışların düşük düzeylerde kalmasına 
bağlı olarak yüksek düzeylerde seyretmektedir. Bu bağlamda bölgeden toplamdaki göç miktarı da 
Tablo 16’da görülmektedir.

Tablo 16: TRA2 Bölgesindeki İllerin Göç Durumu, 2008-2013 (Kişi)
YIL AĞRI KARS IĞDIR ARDAHAN TRA2

2008 27.450 17.726 9.356 7.447 61.979

2009 22.613 15.660 7.986 7.033 53.292

2010 22.966 16.657 8.353 6.857 54.833

2011 25.182 16.376 8.579 6.673 56.810

2012 27.984 16.185 8.632 5.986 55.560

2013 28.477 18.072 9.779 7.633 63.961

TOPLAM 154.672 100.676 52.685 41.629 346.435

Kaynak: TÜİK (2015 h), ADNKS, İç Göç İstatistikleri, İllerin Aldığı Göç, Verdiği Göç, 
Net Göç ve Net Göç Hızı (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=163) Erişim: 
30.01.2015.

 Tabloda görüldüğü gibi, 2008-2013 döneminde Ağrı’dan 154.672 kişi, Kars’tan 100.676 kişi, 
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Iğdır’dan 52.685 kişi ve Ardahan’dan 41.629 kişi yaşadığı yerleşim yerinden ayrılarak ülke içerisindeki 
başka yerlere göç etmiştir. Genel toplamda TRA2 Bölgesinden son altı yıl içerisinde 346.435 kişinin 
ülkenin değişik bölgelerine göç ettiği görülmektedir. 

Bu noktada TRA2 bölgesinden diğer illere dönük son altı yıldaki göçün 346 bini aştığı ve 
bu rakamın az bir miktar olmadığını ve orta büyüklükte bir kent nüfusu kadar göç verildiğini 
gördüğümüzde bu göçün en önemli nedeninin sosyo-ekonomik koşullardaki olumsuzluklar olarak 
belirtmek mümkündür. Nitekim TRA2 bölgesinden göçün artması ve özellikle tarım sektöründen 
kopan nüfusun il merkezlerine ve Türkiye’nin batısına doğru göçünde bölgedeki sosyo-ekonomik 
göstergelerin kötü olması ve bu bağlamda DPT-Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan sosyo-
ekonomik gelişmişlik endeks (SEGE)13 değerleri açısından Tablo 17’de görüldüğü gibi, TRA2 
bölgesi illerinin Türkiye içinde çok gerilerde olmasının da önemli etkisi bulunmaktadır (Üzümcü ve 
Özyakışır, 2013). 

Tablo 17:TRA2 Bölgesi İlleri SEGE Değerleri ve Sıralaması

1996 
Sıralama

(76 İl)

Endeks
(1996)

SEGE 
Bölge 
Grubu

2003 
Sıralama

(81 İl)

Endeks
(2003)

SEGE 
Bölge 
Grubu

2011 
Sıralama

(81 İl)

Endeks
(2011)

SEGE 
Bölge 
Grubu

Kars 62 -0,75467 5 67 -0,81944 5 68 -1,0923 6

Iğdır 69 -0,98002 5 69 -0,89094 5 69 -1,1184 6

Ardahan 72 -1,05751 5 74 -1,07324 5 71 -1,1384 6

Ağrı 74 -1,13453 5 80 -1,28116 5 79 -1,6366 6

 Kaynak: DPT, 2003: 55-57  ve  Kalkınma Bakanlığı, 2013: 70.

TRA2 illerinin SEGE değerlerine bakıldığında şu noktalar dikkati çekmektedir;

	Kars ilinin 62. sıradan yeni illerin kurulması ve SEGE değerinin 2003 sıralamasında 
gerilemesinin etkisiyle 67. sıraya gerilediği ve 2011’de bir sıra gerileyerek 68. sıraya indiği, 

	Iğdır’ın yeni illerin kurulması sonrası illerin sayısındaki artmaya karşın SEGE değerinde 
görece iyileşme bağlamında 69 olan sıralamadaki yerini 2003 ve 2011 sıralamasında da koruduğu, 

	Ardahan’ın yeni iller kurulması sonrası 2003 sıralamasında SEGE değerinin gerilemesinin 
etkisiyle 74. sıraya gerilediği, SEGE 2011 değerine göre durumunda üç sıra iyileşme olduğu,  

	Ağrı ilinin 1996’da 76 il içinde sondan ikinci (74) ve yeni iller kurulması sonrası 2003 
13SEGE hesaplama çalışmaları, DPT tarafından 1996’da başlatılmış, 2003’de DPT ve 2011’de Kalkınma Bakanlığı tarafından 
tekrarlanmıştır. Bu çalışmalarda 1990, 2000 yılı nüfus sayımı sonuçları ve 2011 SEGE çalışması için ADNKS sonuçlarından 
yararlanılmıştır. Bu çerçevede iller ve ilçeler düzeyinde bazı sosyo-ekonomik göstergeler belirlenmiş, bu göstergelerle temel bileşenler 
analizi yöntemiyle endeks değerleri hesaplanmıştır. Endeks değerlerine göre Türkiye ortalaması bulunduktan sonra iller aldıkları 
endeks değerleri üzerinden kendi aralarında farklı sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre gruplanmışlardır. Örneğin 1996 ve 2003 
yıllarında 10 kategoride 58 göstergeye göre illerin SEGE değerleri hesaplanmıştır. 1996 çalışmasında 76 il ve 2003 çalışmasında 81 
il, SEGE değerlerine göre 5 farklı sosyo-ekonomik gelişmişlik grubunda toplanmıştır (DPT, 1996: 54 ve DPT, 2003: 57). SEGE 2011 
değerleri 8 kategorideki 61 gösterge ile hesaplanmıştır. SEGE 2011 çalışmasında bu kez iller, 6 farklı sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyine ayrılmıştır. Bu çerçevede en gelişmiş il grubunda 8 il, ikinci grupta 13 il, üçüncü grupta 12 il, dördüncü grupta 17 il, beşinci 
grupta 16 il ve en az gelişmiş altıncı grupta 15 il yer almaktadır. TRA2 bölgesi illerinin tamamı en az gelişmiş altıncı grupta yer 
almaktadır. Geniş bilgi için bkz: Kalkınma Bakanlığı, 2013: 19-23 ve 44.
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sıralamasında SEGE değerinin de gerilemesinin etkisiyle yine sondan ikinci ( 80) sırada bulunduğu 
ve SEGE 2011 değerine göre durumunda bir sıra iyileşme olduğu görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında belirtmek gerekir ki, göç ve diğer sosyo-ekonomik sorunlarla boğuşan ve 
SEGE değerleri açısından gerileyen Kars ili ve son sıralarda bulunan Ağrı gibi illeri barındıran TRA2 
bölgesinde bölgesel dengesizliklerin azaltılması açısından KLM gibi kamu yatırımlarına büyük ihtiyaç 
bulunmaktadır. Kamu yatırımlarının bölgeye gelmesi yanısıra ayrıca özel sektör yatırımlarını da 
teşvik etmek büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede kamu teşviklerinin verilmesinde“Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkındaki 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” 
ile SEGE-2011 gruplamasının dikkate alınmasına karar verilmiştir. TRA2 bölgesi illerinin de 
içinde bulunduğu 6 gruptaki en az gelişmişlik düzeyine sahip 15 il arasında büyük bir çoğunlukla 
Doğu Anadolu (9 il) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri (6 il) yer almaktadır ve en önemli teşvik 
imkânlarının bu illere sağlanmasıyla bu bölgelerin kalkındırılması amaçlanmaktadır14. Bu bağlamda 
KLM’nin hayata geçmesi ve bölgede ekonomik canlılık oluşturabilecek özel sektör yatırımlarının 
teşviki dar anlamda Kars ili ve TRA2 bölgesinin gelişmesine katkı yapacak, daha geniş perspektifte 
bakıldığında ise TRA2 bölgesindeki olumlu ekonomik gelişmeler hem bölgeden göçün azalmasına 
veya durmasına, hem de ülkemizde mevcut doğu ve batı bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklarını 
azaltmaya katkı yapabilecektir.

7- KLM’NİN KARS İLİ VE TRA2 BÖLGESİNE OLASI İKTİSADİ KATKILARI

Bu noktada, bu çalışmanın asıl amacı olan KLM’nin tamamlanması ve faaliyete geçmesi 
durumunda Kars ili ekonomisi ve TRA2 bölgesi kalkınmasına olası iktisadi katkılarına değinebiliriz. 
Bu bağlamda Serhat illerinde ekonomik faaliyetlere hem hizmet götüren bir faaliyet alanı olarak 
hem de kendisi önemli bir yatırım olarak KLM’nin Kars iline katkıları ve TRA2 Bölgesine yatırım 
yapan firmalara sağlayabileceği avantajlar da şunlar olabilir;

	Kars ili diğer üç serhat ilinden farklı olarak dış ticaretten yeterince yararlanamamaktadır. 
Bir devlet politikası olarak Ermenistan sınır kapısının (Kars ili Doğu Kapı) kapalı olmasından dolayı 
diğer illere göre Kars dış ticaret açısından dezavantajlı durumdadır. Dolayısıyla ilin ekonomisi, 
tarım ve tarıma dayalı süt ürünleri sanayi biçiminde şekillenmiştir. Kars ilinde kurulacak ve faaliyete 
geçecek bir lojistik merkez, bir hizmet alanı olarak il ekonomisinin üretim gücünün, üretilen katma 
değerin ve ihracatın artması ve çeşitlenmesine katkı sağlayabilecektir.

	TRA2 Bölgesi ve Kars özelinde uygun yatırım alanları olarak SERKA tarafından belirlenen 
alanlar başta olmak üzere süt ürünleri ve hayvancılık ürünleri üretiminde Türkiye çapında tanınan 
mevcut sektörler yanı sıra ulaşım ve lojistikle bağlantılı hizmet sektörü alanlarında (antrepoculuk, 
sigorta ve finans kuruluşları, oto servis hizmetleri, ihracata dönük uzmanlaşmış banka şubeleri, 
ihracatçılara hizmet sunan leasing-faktöring kuruluşları v.b) özel sektör yatırımları artabilecektir.

	Lojistik merkezde hizmet veren firmaların ilin ekonomisine doğrudan üretim ve istihdam 
yönünden katkısı yanı sıra bölgenin kalkınma ve yatırım teşviklerinde 6. Bölgede bulunması 
14 Geniş bilgi için bkz: Ekonomi Bakanlığı (2012), Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 3305 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı, Resmi Gazete, 19.06.2012 tarih, Sayı: 28328.
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nedeniyle Kars ve TRA2 bölgesi ekonomisine katkı yapacaklardır. Şöyle ki, burada üretim yapacak 
firmaların lojistik hizmetlerinden yararlanması gerektiği için Kars ilinde ve TRA2 bölgesi illerine 
sağlanan genel yatırım teşviklerini cazip bularak faaliyete geçen firmalar için KLM bir pozitif dışsallık 
oluşturacak, ayrıca bölgede mevcut işletmelerin SERKA, TKDK ve benzeri kurumların sağladıkları 
ilave teşviklerle kapasitelerini ve üretimlerini artırmaları çerçevesinde Kars ili ve TRA2 bölgesi geniş 
perspektifte yatırımlar için daha cazip bir bölge haline gelebilecektir.

	 Kurulacak lojistik merkezde gümrükleme faaliyetleri ile birlikte uluslar arası yük taşımacılığı 
da artacaktır. Bu noktada BTK ve diğer alternatif demiryolu ağları tamamlandığında ulusal 
yükler yanı sıra Londra’dan Pekin’e uzanacak uluslar arası ticarete bağlı ortaya çıkan yük miktarı 
öngörüldüğü biçimde çok büyük miktarlara ulaşabilecek ve belki de lojistik merkezin genişletilmesi 
dahi gündeme gelebilecektir.

	Lojistik merkezdeki firmalar, oluşturacakları istihdamla (merkezin büyüklüğüne göre 
doğrudan istihdam tahminen 500 kişi, dolaylı yan sektörlere istihdamla birlikte toplam 2000 kişi 
arası) ilin ekonomisine doğrudan katkı yapacakları gibi buralarda çalışan kişiler ve ailelerinin 
harcamaları çarpan etkisiyle artacağı için ilin tüketimi artarken, tüketilen ürünlerin bir kısmının 
da ilde üretilebilme ihtimali nedeniyle hem il sakinleri ve hem de lojistik firmalar için tüketimin 
ve üretim artışının uyardığı pozitif ekonomik dışsallıklar görülebilecektir. Bu pozitif dışsallıklar 
zamanla Iğdır, Ağrı ve Ardahan ili ekonomileri üzerinde dolaylı olumlu etkiler doğurabilecektir. 

	Kars iline gelen yükler yanı sıra ilin turizm potansiyeli (kış turizmi ve inanç turizmi) 
bağlamında ile ve bölgeye (Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı turizmi v.b) gelen yerli ve 
yabancı turistler BTK hattıyla Gürcistan, Azerbaycan ve İran’a gidebilecekleri gibi buralardan gelen 
turistler de ilin ve TRA2 bölgesi ekonomisinin canlanmasına dolayısıyla ilde ve bölgede lojistik 
firmaların iş kapasitelerinin artmasına katkı sağlayabilecektir. Bu çerçevede turizm faaliyetleri ile 
entegre tur operatörlüklerinin mevcut kapasitelerinin artması da mümkün olabilecektir.

	Kars ili sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) açısından 2011 yılı itibarıyla 68. Sırada 
olan ve iller arası rekabet gücü açısından URAK çalışmasına göre 2009-2010 dönemi için 68. Sırada 
bulunmaktadır. Bu olumsuz göstergeler, yukarıda belirtildiği gibi, bölgeden ve özelde Kars ilinden 
göçe yol açmaktadır. Bu bağlamda lojistik merkez ilde ekonomik canlanmaya yol açtığında ilden 
göçü azaltıcı bir etki oluşturabilecektir. Bu gelişme ilin ve TRA2 bölgesinin ekonomik kalkınmasına 
katkı sağlayabilecektir (Üzümcü ve Özyakışır, 2013). 

İlk başta akla gelen bu tür olası ekonomik katkılar yanısıra KLM’nin faaliyete geçmesi 
durumunda Kars ili uygun yatırım alanları yanısıra TRA2 bölgesinin diğer illerinin uygun yatırım 
alanlarındeki mevcut yatırımların uygun iç ve dış talep koşullarında kapasitelerinin artması ve/
veya yeni yatırımların ortaya çıkması mümkün olabilecektir. Bu bağlamda, örneğin yapılacak 
büyük ölçekli yatırımlar Kars ili ve bölge ekonomisini hareketlendiricek, aynı zamanda istihdamı 
artırabilecektir. KLM bir sosyal devlet anlayışı gereği olarak hayata geçirildiğinde bölgedeki istihdam 
artışı, bölgedeki genç işsizliğini önlemede etkili olabileceği gibi bölgeden göçün azalmasına da katkı 
yapabilecektir.
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Öte yandan lojistik merkezin yakın bölgesinde montaj sanayiler gelişerek, yeni istihdam 
alanları oluşturabilecektir. Lojistik sektörünün ileri ve geri bağlantıları nedeniyle bölgede çeşitli 
alanlarda hizmet sektörü faaliyetleri gelişecek ve dolayısıyla lojistikle bağlantılı hizmet sektörlerinde 
yeni yatırım ve istihdam alanları ortaya çıkabilecektir. Örneğin entegre (demiryolu, karayolu, 
havayolu ve denizyolu) taşımacılık faaliyetleri yanısıra, transit geçiş ve konaklama için terminaller 
kurulabilecek, depolama hizmetleri olarak antrepolar kurulurken, konteyner depolama alanları, 
sıvı depolama faaliyetleri ortaya çıkabilecek, ayrıca bozulması muhtemel ürünler için soğuk hava 
depoları faaliyetleri gerçekleşebilecektir. Ayrıca KLM içinde katma değerli hizmetler olarak bilinen 
paketleme, montaj, etiketleme, test ve labaratuvar işlemleri, müşteriye özel lojistik hizmetleri, taşıma 
işleri organizatörlüğü ve geri dönüşüm faaliyetleri ortaya çıkabilecektir (SERKA, 2015: 12).

KLM tamamlandığında ve Serhat lojisitki vadisi orta ve uzun vadede hayata geçirilebilirse Kars 
ili ve özellikle Iğdır ve Doğu Beyazıt’ta bulunan tır filosunun gelişmesinin ötesinde tır ve kamyonlara 
yönelik hizmetlerin (yedek parça, tamir atölyeleri, yıkama hizmetleri, petrol istasyonları yanısıra 
kamyon ve tır park alanları) daha da artması ve çeşitlenmesi mümkün olabilecektir.

Ayrıca orta ve uzun vadede bölgeden dış ticaretin gelişmesi ile sınır ülkelerinin ihtiyaç 
duyacağı malların coğrafi yakınlık avantaji nedeniyle bölgede üretimi cazip hale gelecektir. Bu 
durum bölgenin yatırm teşviklerinde 6. Bölgede bulunmanın ekstra avantajlarıyla buluştuğunda 
bölgenin cazip hale gelmesiyle potansiyel yatırımcıları bölgeye çekerek bölge sanayisinin gelişmesine 
katkı yapabilecektir. Bu çerçevede özellikle başlangıçta İran, Azerbaycan ve Gürcistan’a yapılması 
muhtemel ihracat kalemlerinde15 yatırım ve üretim yapabilecek yatırımcıların bölgeye çekilmesi 
halinde bölgenin ekonomik faaliyetlerinde, üretim ve dış ticareti yanısıra istihdamda büyük artışlar 
ortaya çıkabilecektir.

KLM’nin tamamlanarak tam kapasite faaliyete geçmesi halinde dış ticaret işlemlerini 
gerçekleştirecek danışmanlık şirketleri, aracılık faaliyetleri, bankacılık ve sigorta faaliyetleri doğrudan 
artış gösterecek, dolaylı biçimde ise bu faaliyetlerle ilgili araştırma ve raporlama faaliyetleri, bilişim-
teknoloji hizmetleri faaliyetleri, mesleki teknik eğitim faaliyetleri artarken hukuki hizmetler sunan 
büroların artması sözkonusu olabilecek, ayrıca artan ölçüde burada faaliyet gösterecek firmalara 
dönük yemek tedariki, özel güvenlik hizmetleri ve işgücü/istihdam temini aracı faaliyetleri de 
görülebilecektir.

KLM’nin faaliyete geçmesi ile yeni oluşacak ve gelişebilecek sektörlere gümrükleme faaliyetleri, 
dış ticaretin finansmanına yönelik dış ticaret kredileri, leasing, factoring, forfaiting ve benzeri 
hizmetler sunacak banka ve aracı kurum faaliyetleri oluşabilecek ve/veya daha da gelişebilecektir. Yine 
KLM ile doğrudan bağlantılı bölgesel, ulusal ve uluslararası kargo işletmelerin faaliyetleri artacak, 
ulusal-uluslararası sigorta işletmeleri ve ulusal-uluslararası yatırım danışmanlığı firmaları bölgede 
faaliyete geçecek veya mevcut faaliyetleri artabilecek, halkla ilişkiler ve tanıtım ve reklamcılık firmaları 
faaliyetleri artabilecektir. Üretim ve montajlama, paketleme işletmeleri yanısıra ofis hizmetleri ve ofis 
15TRA2 Bölgesi sınırında bulunan bu üç ülkeyle yapılan mevcut dış ticaret kalemleri yanısıra çok 
sayıdaki potansiyel ihracat kalemleri için bkz: SERKA, 2015: 9.
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malzemeleri üreten ve tedarik eden firma faaliyetleri de gelişebilecektir. Bu gelişmeler Kars ilinde ve 
bölgede yatırım ve ticaret ortamında gelişmeye neden olacak ve bu bağlamda yeni üretim faaliyetleri 
artarken, bölgede ekonomik canlılığın sürüklediği tüketim talebi artışı, lojistik hizmetleri yanısıra 
diğer hizmetler alanında gelişime neden olurken sonuçta Kars ili ve TRA2 bölgesinde yeni istihdam 
olanakları oluştururken bölgede ekonomik hareketlilik artabilecektir (SERKA, 2015: 13).

Enerji nakil hatlarının bölgeden geçmesi, lojistik merkezde veya yakınında petrol ve doğalgaz 
depolama veya rafineri tesislerinin kurulmasını da beraberinde getirecektir. Bu bağlamda KLM’nin 
yapılacağı yer, Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile birlikte değerlendirilmektedir. KLM’nin 
kurulması bu anlamda, bölgenin taşımacılık sektöründeki konumunu uluslararası arenada rekabet 
edebilir hale yükseltebileceği gibi, bölge illerinin sınır ülkeleri ile daha fazla ticaret yapabilme 
potansiyeline de pozitif katkılarda bulunacaktır.

Ayrıca KLM’nin kurulması ile sosyal sektörlerde gelişme sağlanırken, sosyal çevre iyileşecek, 
insanların iş bulma umudu artarken ekonomik alanlarda girişimcilik yanı sıra kar amaçlı olmayan 
alanlarda sosyal girişimcilik imkânları artabilecektir. 

Öte yandan KLM’nin oluşturulmasıyla Kars ilinde kent ve kırsal kesim çevre düzenlemeleri 
açısından görünüm değişirken, Kars, bulunduğu TRA2 bölgesindeki kentler içinde çağdaş bir kent 
görünümü kazanmada katkılar sağlayabilecektir.

KLM’nin kurulması, bölgedeki üniversitelerin kapasitelerinin artmasına, dış ticaret ve lojistik 
bölümlerinin eğitimlerinin uygulamalı yapılmasına ve KLM’nin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayenin 
bu üniversitelerdeki bölümlerden sağlanmasına, Kars’da üniversite öncülüğünde teknokent 
kurabilme gücüne erişmesine ve üniversite-sanayi işbirliği zemininin hazırlanmasına da imkân 
sunacaktır.

Özetle, ‘‘Demir İpekyolu’’ olarak da adlandırılan ve 2015’de faaliyete geçecek BTK demiryolu 
hattı (Üzümcü ve Akdeniz, 2014: 171) ve şuan proje aşamasında olan Kars-Iğdır-Nahcivan-İran 
Demiryolu Hatları ile Kars ili ve Kars Lojistik Merkezi, jeopolitik öneminden kaynaklanan bölgedeki 
ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesi açısından önemli bir fırsat olacaktır. Bu çerçevede bir 
lojistik merkezin kurulabilmesi için gerekli karayolu, demiryolu ve havayolu bağlantılarına sahip 
Kars ili doğu-batı ve kuzey-güney bağlantıları ile yakın gelecekte KLM tamamlandığında Kars ili 
‘‘Doğunun Merkezi’’ olabilecektir (SERKA, 2015: 4).

8- SONUÇ

Kars’ın da içinde bulunduğu TRA2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan) ülkemizin bir 
serhat bölgesi olduğu kadar Tutar ve diğerlerinin (2011: 5) çok güzel biçimde tespit ettikleri gibi, 
Hz. Nuh’un gemisinin metaforik olarak dünyanın bilinen ilk lojistik faaliyeti olduğu düşünülürse, 
Ağrı Dağını bünyesinde barındıran Serhat Bölgesinin dünyadaki ilk lojistik faaliyetine ev sahipliğini 
yaptığı belirtilebilir. Bu bağlamda şu an ihale aşamasına gelmiş bulunan ve yer tespiti yapılan Kars 
Lojistik Merkezi, Kars ve bölge illerinde ekonomik faaliyetlerinin ve istihdamın artmasına katkı 
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sağlayabilecek ve son dönemde göç ile fazlaca anılan bölgenin sosyo-ekonomik dengesizliklerini 
gidermede önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

Bölgesel ve ulusal düzlemin ötesinde uluslar arası boyutları ile düşünüldüğünde dünyadaki 
ve Türkiye’deki gelişmeler TRA2 bölgesi coğrafyası ile bağlantılı olarak ele alındığında, bölgenin 
jeopolitik açıdan büyük önem taşıdığı da aşikardır. Şöyle ki, Hazar enerji kaynaklarının dünya 
pazarlarına sunulması ve dünyanın iki büyük ekonomisi Çin ile Avrupa arasındaki yük sevkiyatının 
en kısa sürede ve en güvenli biçimde gerçekleştirilebilmesi için gerekli yollarda söz sahibi olmak, 
Avrasya bölgesinde de söz sahibi olmak anlamına anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Orta Asya 
ve Kafkasya’dan gelerek Avrupa’ya taşınacak malların Avrupa gümrüğüne gireceği ilk yerin Kars 
olması, bu malların sağlık ve diğer standardizasyon kontrollerinin Kars’ta yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu çerçevede Kars’ta lojistik merkez kurulması ülkenin bu en az kalkınmış bölgesi için 
yeni üretim, artan katma değer, çeşitlenen dış ticaret ve gençlere istihdam olanakları sunacak önemli 
bir sosyal devlet projesi olarak dikkate alınmaktadır. Bu noktada bölgedeki güçlü TIR filosunun İran 
başta olmak üzere Gürcistan, Azerbaycan, Nahçıvan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi 
ülkelere demiryolu ile taşınması ve gümrük hizmetlerinin TRA2 Bölgesinde sunulması, KLM’nin 
getireceği önemli avantajlar olarak göze çarpmaktadır. 

Sonuç olarak özetle, KLM’nin kurulması ile Kars ilinde ve bölgede doğrudan lojistik hizmetleri 
yanı sıra dolaylı yan sektörlerdeki üretim, dış ticaret ve istihdam artışı ile bölge göç yerine bir cazibe 
merkezi haline gelebilecektir. 
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