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Tarihçe
İnsanlık tarihi kadar eski olan taşıma-
cılık sektörü gelişmenin ve ticaretin 
olmazsa olmazıdır. İnsanlar ürett ikleri 
ticari değer taşıyan her türlü emtiayı 
pazara ulaştırabilmek için tarih boyun-
ca çok çeşitli yollarla taşıma yapmaya 
çalışmışlar ve zorluklarla ve tehlike-
lerle karşı karşıya kalmışlardır. Tarih-
sel değişim içinde çeşitli aşamalar 
kaydedilmiş ve taşımacılık, nakliye ve 
bugünkü ismiyle lojistik ismini almıştır. 
Artık lojistik bir bilim dalı halini almış, 
üniversitelerde fakülteler ve anabilim 
dalları açılmış içeriği çok değişik bir 
hale gelmiştir.

Eskişehir ve Lojistik
Eskişehir’ de faaliyet gösteren tüm 
tüccar ve sanayicimiz bir şekilde lojis-
tik ile ilgili faaliyetlerden yararlanmak 
durumundadır. Günümüz global eko-
nomisinde lojistiğini ucuza ve zama-
nında yapabilen firmalar rekabett e 
bir adım öne geçmektedir. Eskişehir 
büyüyen sanayisi ve gelişen ekono-
misi ile bölgenin en önemli illerinden 
birisi konumuna gelmiştir. Üretim ve 
ticaret kapasitesinin son yıllarda kat-
lanarak artması ve bu artışın devam 
edeceği yönündeki öngörüler neti-
cesinde ilimize lojistik ile ilgili büyük 
yatırımlar yapılmış ve yapılmaktadır. 
Hasanbey lojistik üssü, YHT projesi, 
ilimizin çevre illerle bağlantısını sağ-
layan karayolları altyapısının iyileş-
tirilmesi, OSB bölgesinde bir lojistik 
site açılması bunların başlıcalarıdır. 
Ancak şu anda öncelikli ihtiyaçlarımız-
dan birisi Demiryolu ile yakın limanlara 
bağlanmamızdır.

Komite Çalışmalarımız
Çok hızlı gelişen lojistik sektörü ile 
ilgili devletimiz son yıllarda düzenle-
melere gitmiş ve 2003 yılında 4925 
No’lu Karayolu Taşıma Kanunu yürür-
lüğe girmiştir. Komite üyelerimizin 
bu kanun çerçevesinde yeterliliklerini 
sağlamaları ve gerekli yetki belgeleri-
ni almaları için Odamız bünyesinde bir 
birim kurularak yardımcı olunmuştur.
Ulusal ve uluslar arası mevzuatla ilgili 
bilgilendirme ve belge teminlerinin 
odamız bünyesinde verilmesi yönün-

de çalışmalar yapılmış olup Yönetim 
kurulumuzun büyük destekleriyle Tür-
kiye’de ilk uygulayan odalar arasında 
yer almıştır. Komite üyelerimizin ge-
lişen lojistik çalışmalarından haber-
dar olmaları ve ulusal ve uluslar arası 
pazarlarda kendilerine yer bulabilme-
leri için Fuar katılımları yapılmış, ETO 
katkılarıyla Eskişehir’deki yerel firma-
ların Logitrans Lojistik Fuarında stant 
açmalarına katkı sağlanmıştır.

Sektör Sorunları
Lojistik sektörünün başlıca sorunu 
yetişmiş eleman sorunudur. Bu sorun 
hem şöför hem de idari personel ola-
rak kendini göstermektedir. Her ne ka-
dar orta öğrenim ve yüksek öğrenim 
düzeyinde okullar son yıllarda çokça 
açılmış olsada mezun olan öğrenciler 
yeterli bilgi ve beceriye tam sahip de-
ğiller. Yatırım maliyetlerinin çok yük-
sek olması, amortisman giderlerinin 
yüksekliği ve maliyet girdilerindeki 
bizim dışımızda gelişen dalgalanmalar 
komite üyelerimizin en büyük sıkıntı-
larından. Akaryakıt, sigorta giderleri, 
döviz kuruna bağlı olarak yedek parça 
fiyatları gibi. Sektörün bir diğer soru-
nu ise 4925 No’lu kanuna göre belge 
denetimlerinin yeteri kadar yapılma-
ması ve bu sebebden dolayı kanuna 
uygun hareket eden üyelerimizin re-
kabet gücünün azalmasıdır.

Lojistiğin Geleceği
Çağımızda artık lojistik sadece taşı-
madan ibaret değildir. Lojistik ham-
madde temininden başlayarak, ham-
maddenin taşınması, depolanması, 
üretime sevki, üretimden alınması,-
paketlenmesi, tekrar depolanması, 
gümrük işlemlerinin yapılması ve nihai 
tüketiciye ulaştırılması hatt a tahsilat-
ların yapılmasına kadar uzanmıştır. 
Bu şekilde üreticiler sadece üretime 
odaklanırken lojistik firmaları ise hiz-
met çeşitlerini artırarak üretici ve 
aracı firmaların yüklerini hafifl etmek-
tedirler. Kaliteli, hızlı ve hizmet çeşit-
liliği yüksek, gerekli bilişim altyapısını 
oluşturmuş, daha düşük maliyetle ve 
çalıştıkları firmalara raporlamalarını 
zamanın da yapabilen lojistik firmaları 
gelecekte söz sahibi olacaklardır.
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