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beklenmektedir. Dış ticaretin genişlemesi, kaliteli depolama hiz-
metine olan talebi de arttıracaktır.

Öte yandan, son yıllarda perakende sektöründe de görülen olağa-
nüstü büyüme, market zincirlerinin artması ve elektronik ticaretin  
2011 yılında 15 milyar dolar hacme ulaşması, lojistik piyasasında 
büyük bir talebin oluşacağını göstermektedir. Türkiye’de depola-
ma hizmetine ihtiyaç duyan ticari işletmelerin bir kısmı “ihtiyaca 
özgü proje geliştirme” (built-to-suit) modeliyle bu hizmeti kendileri 
giderirken, diğer kısmı yerel ve uluslararası lojistik operatörlerle 

Kullanılan anlamıyla lojistik, ticari malların sevk edilmesi, dağıtıl-
ması, taşınması ve bu arada gerektiğinde depolanması işlemleri-
nin tümü veya bir kısmıdır. Her konuda olduğu gibi, üretim-tüketim 
zincirinde hızla oluşan gelişmenin ve ihtisaslaşmanın sonuçların-
dan biri de “lojistik”tir ve zincirde vazgeçilemez bir halka haline 
gelmiştir. Gayrimenkul sektöründe bir alt segment olarak gelişen 
lojistik piyasası ise taşınır malların depolama ve kimi durumlarda 
yarı üretim faaliyetlerinin yapıldığı gayrimenkulleri kapsamaktadır. 

Talep
Lojistik piyasası ticari mallarla ilgili olduğundan, ekonomik dal-
galanmalardan ve ticari aktivitelerin geçirdiği süreçlerden fazla-
ca etkilenmektedir. Türkiye’de, 2009 yılında yaşanan ekonomik 
daralmanın arkasından, 2010’dan itibaren ticari aktivitelerde ha-
reketlenme başlamıştır. 2010 yılında 300 milyar dolar olan dış 
ticaret hacmi, 2011 yılında yüzde 25 artarak 375 milyar dolara 
ulaşmıştır. 2012 yılında ise Avrupa’da yaşanan borç krizinin etki-
siyle bir miktar yavaşlama olacağı öngörülse de, 2014 yılına kadar 
lojistik sektörünün ortalama yüzde 8’lik bir büyüme göstermesi 
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bazı büyük operatörlerin Türkiye’de bulunan toplam depo alanları 
verilmiştir. A sınıfı depoların % 75’i gibi büyük çoğunluğu İstanbul 
ve Gebze’de yer almaktadır.

İstanbul’da Lojistik Bölgeler 
İstanbul’da nüfusun artışıyla gitgide şehir merkezinde sıkışan lo-
jistik faaliyetler, ulaşım ağına verdiği yük dolayısı ile kentsel sorun-
lara yol açmakta ve bu durum lojistik sağlayıcılara da zaman kaybı 
ve maliyet artışı olarak olumsuz yansımaktadır. Bu nedenle, İstan-
bul’daki depolama alanları Avrupa Yakası’nda Tekirdağ’a, Anadolu 
Yakası’nda ise Gebze’ye doğru konumlanmaya başlamıştır. 

Avrupa Yakası’nda Yenibosna, Halkalı ve İkitelli hattı, 1990’ların 
başından bu yana sanayinin geliştiği bölgeler olup, aynı zaman-
da depo alanlarının da yoğunlaştığı bölgelerdir. Bu bölgelerin ar-
dından, Ambarlı Limanı’na bağlanan ve Esenyurt’u da içine alan 
Beylikdüzü-Hadımköy hattı yeni lojistik bölgeler haline gelmiştir. 
Ayrıca, son dönemlerde Çatalca’da da kaliteli lojistik binaların ya-
pılmaya başlandığı gözlemlenmektedir.

Avrupa Yakası’nda arsa fiyatları ve kiralar daha uygun olsa da sa-
nayi yapılanmasının organize geliştiği Anadolu Yakası, depolama 
alanı açısından daha fazla rağbet görmektedir. Ancak, Anadolu 
Yakası’nda Dudullu ve Sancaktepe bölgeleri konut imarlarının art-
masıyla lojistik açısından daha pahalı bölgeler olmaya başlamıştır. 
Öte yandan, çeperde yer alan Pendik ve Tuzla bölgeleri liman, 
havaalanı, demiyolu ve otoyol bağlantılarının kuvvetli olması nede-
niyle son zamanlarda en çok yatırım çeken lojistik bölgeler olmaya 
başlamıştır.

Kiralar
2011 yılında, İstanbul’daki depo kiralarında genel olarak sınırlı bir 
artış yaşanmıştır. Pendik bölgesi, son yıllarda yapılan A sınıfı depo 
yatırımları nedeniyle 2007’den bu yana en çok kira artışının görül-
düğü bölge olmuştur. Pendik’te ortalama depo kirası metrekare 
başına aylık 8,5 dolara yükselirken, Tuzla ve Gebze’de metrekare 
başına 6 dolara yükselmiştir. Ancak, en son standartlarda yapılan 
ve tavan yüksekliği 15 metreyi bulan çok kaliteli bazı A sınıfı de-
poların kiraları metrekare başına 15 dolara kadar çıkabilmektedir.

çalışmakta ve bu vesileyle depolama hizmetinde dış kaynak kulla-
nımına (outsource) gidilmektedir. Gelecekte, işletmelerin yarıdan 
fazlasının lojistik faaliyetlerinde dış kaynaklara yöneleceği ve lojis-
tik piyasasının ciddi bir ivme kazanacağı düşünülmektedir.

Mevcut Stok
Türkiye genelinde yüksek ve düşük standartlarda 8 milyon met-
rekare kapalı depo alanı bulunmaktadır. Bu stoğun sadece 2 
milyon metrekaresi A sınıfı depolardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, 
Türkiye’de mevcut talepten kaynaklanan arz eksikliğinin yanı sıra, 
modern standartlarda depolama alanı eksikliği de bulunmaktadır. 

Türkiye’deki toplam sto-
ğun yüzde 60’ı yani yakla-
şık 5 milyon metrekare-
lik bölümü, sanayi 
ve üretim tesisleri-
nin yoğunlaştığı İs-
tanbul ve İzmit’in 
Gebze ilçesinde yer 
almaktadır. Bu bölgeler-
deki depolama alanlarının 
dağılımına bakıldığında ise Avrupa 
Yakası’nda yüzde 25, Anadolu Yakası’nda yüzde 40 ve Gebze’de 
yüzde 35 oranında depolama alanı bulunduğu görülmektedir. 

Türkiye genelindeki tüm depoların yaklaşık yarısını kiracılar kullan-
makta olup, diğer yarısı  kullanıcıların mülkiyetindedir. A sınıfı depo 
ve antrepoların neredeyse tamamı ise yerli ve uluslararası lojistik 
operatörlerin sahip oldukları ya da kiraladıkları depolardır. Tabloda 
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İstanbul’da Depo Alanlarının Dağılımı

Lojistik Bölgelerde Depo Alanı Kira Değerleri ($/m2/ay)

Bazı Lojistik Operatörlerin Toplam Depo Alanları (m2)
Ceva Lojistik 550.000
Ekol 400.000
DHL 350.000
Balnak 200.000
Barsan Globa Lojistik 200.000
Borusan Lojistik 180.000
Enco 70.000

Kaynak: İGD, 2011



Avrupa yakasında ise depo kiralarının en yüksek olduğu bölgeler, 
şehir merkezine yakın olması nedeniyle Yenisbosna-Halkalı-İkitel-
li hattıdır. Bu bölgelerdeki aylık kira ortalaması metrekare başına 
6,5 dolardır. Diğer yandan, lojistik bölge olarak yeni gelişmekte 
olan Çatalca ve Hadımköy’de metrekare kira fiyatları ortalama 5 
dolar, çeperde yer alan Silivri’de ise ortalama 3,5 dolar seviyele-
rindedir.

Son 5 yılın kira artışlarına bakıldığında dramatik bir yükseliş görül-
mese de uzun vadede ulaşım altyapısının tamamlanmasıyla kira 
artışlarının daha yüksek düzeylerde olması beklenmektedir.

Gelecek Stok
İstanbul’da, halihazırda 1 milyon metrekare civarında A sınıfı depo 
alanına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak ulaşım ve fiziki altyapı eksik-
likleri ve lojistik kullanıcılarının kendilerini A sınıfı depo kullanma 
yönünde yeteri kadar organize edememiş olmaları depolama tale-
binin hızlı bir şekilde karşılanması yönünde engel oluşturmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda hizmete girmek üzere geliştirilen lojistik depo 
projeleri sınırlı sayıdadır. Endüstriyel ve lojistik alanında gayrimen-
kul geliştiren firmalardan Logiturc, Esenyurt’ta 55 bin metrekare 
ve Tuzla’da 122 bin metrekare kapalı alanı olan iki depo projesi 
gerçekleştirmektedir. Bunun dışında, DHL firması depo alanları-
nı 2012’de 500 bin metrekareye çıkaracağını açıklamıştır. Birçok 
orta ölçekte lojistik operatörünün de depolama alanlarını genişlet-
me yönünde planlama yaptıkları bilinmektedir.

Lojistik sektöründe demiryolu kullanımının öneminin anlaşılmasıy-
la, TCDD 16 şehirde hizmet verecek lojistik köylerin planlanma-
sına ve kurulmasına başlamıştır. Bu merkezlerde, açık ve kapalı 
depo alanlarının yanı sıra gümrük ve park hizmetleri, banka, resto-
ran, otel, akaryakıt istasyonu vb gibi tesisler de hizmet verecektir. 

TCDD’nin planladığı Samsun (Gelemen) Lojistik Köyü, Türkiye’nin 
ilk lojistik köyü olarak 2007 yılında açılmıştır.

Demiryolu taşımacılığında önemli bir merkez haline gelmesi bek-
lenen Köseköy (İzmit), özel sektörden yatırımcıların da ilgisini çek-
mektedir. Cebeci Grup ve Bordemir’in ortaklaşa gerçekleştirdiği 
Türkoğlu Lojistik Köyü projesi, Köseköy’de 800 bin metrekarelik 
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TCDD’nin planladığı Lojistik Köyler

Marmara Bölgesi İstanbul (Halkalı/Ispartakule),  
 İzmit (Köseköy), Bilecik (Bozüyük)

Ege Bölgesi Balıkesir (Gökköy), Denizli (Kaklık), Uşak

İç Anadolu Bölgesi Eskişehir (Hasanbey), Konya (Kayacık), 
 Kayseri (Boğazköprü), Sivas

Karadeniz Bölgesi Samsun (Gelemen)

Akdeniz Bölgesi Mersin (Yenice)

Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum (Palandöken), Kars

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kahramanmaraş (Türkoğlu), Mardin

İstanbul’da Lojistik Bölgeler

SİLİVRİ

ÇATALCA

ESENYURT

İKİTELLİ

AMBARLI 
LİMANI

HALKALI

YENİBOSNA

DUDULLU

HADIMKÖY

K A R A D E N İ Z

M A R M A R A  D E N İ Z İ

SANCAKTEPE

PENDİK

TUZLA

TUZLA
LİMANI

GEBZE
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Gelişen Lojistik Bölgelerde Depo Arsa Metrekare Satış Fiyatları
  Asgari Azami

Esenyurt 500 TL 700 TL

Hadımköy 150 TL 600 TL

Çatalca 130 TL 450 TL

Silivri 80 TL 200 TL

Pendik 550 TL 650 TL

Tuzla 450 TL 600 TL

Gebze 250 TL 750 TL

arsa üzerine kurulacaktır. A sınıfı depo ve ofis alanlarından oluşa-
cak bu modern merkezde, 3 bin-40 bin metrekare arasında 56 
adet bağımsız bölüm kiralanacaktır. 

Yatırımcılar açısından bakıldığında, İstanbul’un şehir merkezine ya-
kın bölgelerde arsa fiyatlarının çok yüksek olması depolama alanı 
geliştirmenin önünde en büyük engellerden birisi olarak durmak-
tadır. Şehir merkezinden uzaklaştıkça düşük fiyatlarda arsalar bul-
mak mümkün olmaktadır. Avrupa Yakası’nda makul sayılabilecek 
arsa fiyatları Beylikdüzü-Hadımköy hattından başlamaktadır. Silivri 
ve Çatalca ise şu an Avrupa Yakası’nda lojistik açısından en uy-
gun fiyatlarda arsaların bulunabileceği bölgelerdir. Ancak Silivri’de 
de bir liman yapılma projesi olduğundan, önümüzdeki 10-15 yıl 
içerisinde bu bölgelerin hem arsa satış fiyatı hem de kira fiyatları 
açısından prim yapacağı öngörülebilir.   

Anadolu Yakası’nda, Pendik ve Tuzla bölgelerinde arsalar mekt-
rekaresi 450-650 TL arasında değişmektedir. Gebze’de ise  E-5 
otoyoluna cepheli ya da yakın arsaların fiyatları 750 TL civarında, 
otoyola daha uzak bölgelerdeki arsa fiyatları ise 250-350 TL ara-
lığındadır.

2012 Öngörüleri
2012 yılında ekonomik büyümenin düşük olacağı beklentisi, hem 
endüstriyel üretimde, hem de dış ticarette bir durgunlaşmaya işa-
ret ettiği için lojistik sektörü de  bu gelişmelerden etkilenecektir. 
Bu sebeple depolama alanında yatırımların mevcut talebi karşıla-
yacak şekilde artması 2012 yılında mümkün gözükmemektedir.

Türkiye’nin, coğrafi konumu nedeniyle lojistik piyasası açısından 
iç pazarda olduğu kadar, dış pazarda da ciddi bir büyüme potan-
siyeli bulunmaktadır. Bu potansiyel yabancı yatırımcılar tarafın-
dan büyük ilgi görmektedir. Ancak ulaşım altyapılarının ve lojistik 
bölgelerin hala geliştirilme aşamasında olması nedeniyle piyasa 
canlanamamaktadır. Altyapıların tamamlanması ve lojistik politi-
kalarının hayata geçirilmesi durumunda, orta vadede Türkiye’nin 
küresel lojistik yatırımlarının odak noktalarından biri haline gelmesi 
beklenmektedir.


