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ÖZ 

TÜRKİYE’DE AKARYAKIT İSTASYONU YER SEÇİMİNE ÇOK 
AMAÇLI BİR YAKLAŞIM 

Semih TÜZMEN 

2501411007 

DANIŞMAN : Yrd.Doç.Dr. Seyhan Sipahi 

 
 

Türkiye'de Akaryakıt ve Servis İstasyonu kanunla ancak belirlenmiş yerlere 
kurulabilen kar amaçlı işletmeler olarak düşündüğümüzde en önemli kriterin mevcut 
yerler içinde en iyi yerin belirlenmesi olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, ilk olarak 
akaryakıt sektörü üzerine temel bilgiler ele alınmıştır. Enerji Piyasası Denetleme 
Kurumu tarafından, piyasada satılabilen ürünler bunların fiyat oluşumları, kar 
paylaşımları, ham petrol üreticileri ve bunlarla ilişkilerimizi, Türkiye’nin artan enerji 
ihtiyacı ve bunun ekonomimize etkilerine değinilmiştir.  Daha sonra üzerinde 
çalışılacak akaryakıt istasyonu yer seçimine fikir vermesi açısından mevcut kuruluş 
yeri seçimi ve seçim yapılırken kullanılan değerleme yöntemleri gözden 
geçirilmiştir.  Akaryakıt istasyonu'nu yer seçimi daha spesifik bir örnek olması ve 
kuruluş yerine karar verilirken kullanılan kriterlerin tamamının ölçülebilir olmaması 
sebebi ile kullanan yöntem, Analitik Hiyerarşi Prosesi olarak belirlenmiştir. AHP 
hakkında genel bir bilgi ve kullanım alanlarını gösterdikten sonra belirlenen kriterler 
ile yer seçimi değerlendirmesi yapıldı. Bu çalışmanın amacı yer seçimi için 
kriterlerin önem sırasını belirlemektir. AHP metodunda kriterlerin karşılaştırılması 
için konu ile ilgili uzman olan kişilerle bir anket uygulaması yapılarak, sonuçları 
AHP ile test edilmiştir. Sonuç yorumlanarak,  uygulamanın nasıl yapılacağı 
açıklanmıştır. 

 

 

 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

MULTIOBJECTIVE APPROACH TO SELECT THE LOCATION 
OF OIL GAS STATION  

Semih TÜZMEN 

2501411007 

DANIŞMAN : Yrd.Doç.Dr. Seyhan Sipahi 

 
 
Selection of the best location is the point which is the most important criteria in 
building up oil gas station. In Turkey, oil gas stations are the profit seeking 
organizations where the locations for the building up are prescribed by the law. 
In this study, first of all, fundamental and basic information of petroleum industry are 
mentioned. These are petroleum products, their prices, necessity of these products; 
raw petroleum producers and our relationship, necessity of energy in Turkey and 
effect of our economy. Secondly, when we decide to build up a new oil gas station, 
we offer new specific methods to measure all of these criteria which we discussed in 
first part. In our study, we use Analytical Hierarch Process to measure to all these 
criteria when we decided to location of new oil gas station. Analytical Hierarch 
Process is a decision making algorithm developed by Dr. Saaty. It has many 
applications as documented in decision Support System literature. Our main goal is 
determine the importance of criteria which we have to consider. In this study, criteria 
are tested by AHP methods and discussed and explained how we can do. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ÖNSÖZ 
 

  ‘Türkiye’de Akaryakıt İstasyonu Yer Seçimine Çok Amaçlı Yaklaşım’ başıklı 

bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal  Yöntemler Bilim 

Dalı’nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 

Bir ürünün satış ve servis yerleri seçimi temel olarak uygun bir yer bulunması 

işlemidir. İşletmeci için bu seçim, ölçülmesi mümkün olan maliyet unsurları ile 

görülmeyen maliyet unsurlarının toplamını minimum yapacak bir çözümün 

bulunmasıdır. Yer seçimini etkileyen faktörlerin endüstrinin alanına göre öncelik 

sıralaması değişmektedir. Örneğin elektronik ve uzayla ilgili endüstrilerde yetenekli 

ve donanımlı işgücü ihtiyacını giderebilecek yerler tercih edilirken, tuğla çimento 

gibi hammadde ihtiyacının öncelikli olduğu endüstrilerde de hammadde taşıma 

maliyetinin en aza indirilebildiği alanlar tercih edilmektedir. Kullandığı teknoloji, 

üretim şekli, iklim, toplum tutumu, kamu hizmetlerinin varlığı vs gibi diğer faktörler 

de kuruluş yeri seçimini  etkilemektedir. 

Kuruluş yeri seçiminde bazı endüstriler için kanunla belirlenmiş yerler 

arasında seçim yapılması da söz konusudur. Bu endüstrilerden biri de akaryakıt 

sektörüdür. 

Türkiye'de Akaryakıt ve Servis İstasyonlarını,  ancak kanunla belirlenmiş yerlere 

kurulabilen kar amaçlı işletmeler olarak düşündüğümüzde, en önemli başarı faktörü, 

mevcut yer alternatifleri arasından en iyi yerin belirlenmesidir.  

Bu çalışmada, akaryakıt istasyonu yer seçiminde önemli olan faktörlerin 

önceliklerinin değişken olması ve kuruluş yerine karar verilirken kullanılan 

kriterlerin tamamının ölçülebilir olmaması sebebi ile Analitik Hiyerarşi Prosesi 

tekniği kullanılmıştır. 

Tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde akaryakıt 

sektöründeki temel kavramlar ve sektörün dinamikleri üzerinde durularak teorik bir 

altyapı oluşturulmak istenmiştir. Sektörün ürünlerinin tanımları, sektörü etkileyen 

önemli unsurlar ve fiyatların oluşumuna değinilmiştir. 

Tez çalışmasının ikinci bölümü kuruluş yeri, yer seçimi ve  yer seçiminde 

değerleme yöntemleri hakkında literatürdeki bilgi, bulgu ve değerlendirmelerden 

oluşmaktadır. Yer seçimi ve yer seçimini etkileyen faktörler ile ilgili kavramsal bir 



 

yaklaşım geliştirilmiştir. Analitik Hiyerarşi Prosesi dışındaki diğer yer seçimi 

yöntemleri, farklarının anlaşılabilmesi amacıyla açıklanmıştır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanım alanları, 

uygulama aşamaları, tutarlılığının ölçümü ve ölçüm türleri üzerinde durulmuştur. 

AHP’nin metodolojisi açıklanmıştır. 

Tez çalışmasının dördüncü bölümü uygulama bölümüdür. Bu bölümde 

istasyon yer seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesine uygun olarak tecrübe ve gözlem 

yoluyla konunun uzmanları tarafından geçerli oldukları kabul edilen kriterler ve alt 

kriterler birbirleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda modellenmiştir. 

Faktörlerin ikili karşılaştırması yapılarak düzenlenen anket, uzman kişilere 

uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler MS Excel’e girilerek 

göreceli önem değerleri ve tutarlılık oranları elde edilmiştir.  

Tez çalışmasının beşinci bölümünde ise ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda 

yorum ve öneriler sunulmuştur. 

Çalışmam boyunca beni yönlendiren ve değerli fikirleriyle çalışmamım 

tamamlanmasında büyük emeği geçen danışman hocam sayın Yard.Doç.Dr.Seyhan 

Sipahi’ye teşekkürü bir borç bilirim. 

Son olarak öğrenim hayatım boyunca katkılarıyla bugüne gelmemi sağlayan tüm 

hocalarıma sonsuz saygı ve minnetlerimi, beni her zaman sabır , anlayış ve sevgiyle 

destekleyerek başarıma ortak olan sevgili aileme en içten teşekkürlerimi sunarım. 

 
İstanbul, 2010        Semih TÜZMEN 
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GİRİŞ 
 

 
Akaryakıt sektörü, ham petrolün rafinerilerde stoklanıp arıtılması, üretilen ürünlerin 

fabrikalara veya pazarlamacı kuruluşlara transferi gibi bir dizi etkinliği kapsayan 

entegre bir imalat sektörüdür.  

 

Genel olarak akaryakıt, ham petrolün rafinaj işlemleri sonucu elde edilen türevlerine 

verilen isimdir. Bu türevler; Beyaz Ürünler(Benzinler, Motorinler) ve Siyah ürünler 

olarak sınıflanmaktadır. 

 

Türkiye’de Akaryakıt Sektörünü ve tüketimini etkileyen önemli unsurları, 

Uluslararası hammadde petrol fiyatları ve kayıt dışı(kaçak ) akaryakıt tüketimi olarak 

sınıflanmaktadır. 

 

Uluslararası hammadde petrol fiyatlarında; pompa fiyatlarındaki sabit ÖTV’nin ve 

KDV’nin etkisi, döviz kurunun etkisi ve ürün fiyatlarının arz - talep ve mevsimsel 

etkilerini, rafinasyon giderlerini, nakliye, lojistik, depolama, dağıtım giderlerini ve 

zorunlu petrol stoklarını kapsayan diğer maliyetler unsurlarının da etkisi söz 

konusudur. 

 

Akaryakıt sektöründe fiyatların oluşumunu dünya borsalarındaki hammadde 

fiyatlarının yanı sıra, pompa fiyatına tesir eden rafinasyon, depolama, dağıtım gibi 

giderler ile nihai ürün fiyatını mevsimsel etkiler, arz - talep dengesi gibi faktörler 

hammaddeden bağımsız olarak etkilemektedir.  Türkiye’de petrol fiyatlarının 

oluşumunda ve değişiminde dünya petrol fiyatları, döviz kurları ve devlet müdahalesi 

dikkati çekmektedir. 

 

Kuruluş yeri; işletmelerin üretim faaliyetlerini üzerinde yürüttükleri yer olarak 
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tanımlanır. Kuruluş yeri seçiminde amaç, görünen ve uzun vadede karşılaşılabilecek 

maliyetleri en aza indirilebilen yeri tayin etmektir. Türkiye'de Akaryakıt ve Servis 

İstasyonlarını ancak kanunla belirlenmiş yerlere kurulabilen kar amaçlı işletmeler 

olarak düşündüğümüzde, en önemli faktör şüphesiz mevcut yerler içinde en iyi yerin 

belirlenmesidir.  
 

Bir karar probleminde karmaşıklığın derecesi, karara etki eden faktörlerin çokluğu ve 

bu faktörlerin önem derecelerinin ağırlığı ile doğru orantılıdır. Akaryakıt istasyonun 

yerinin tayininde civar trafiğinden, etraftaki ev ve araç faktörlerine; rakiplerin 

durumundan toplumun sosyo-ekonomik özelliklerine; istasyonun görünebilirliğinden 

fiziki görünümüne kadar birçok faktör etki etmektedir. 

 

Ayrıca rekabetin çok yoğun yaşandığı akaryakıt sektöründe kanun ve yönetmelikle 

standartları belirlenmiş uygun yerlerin arasında seçim yapma zorunluluğu söz 

konusudur. Bunun için subjektif yargıları sayısallaştırma ve tutarlılığı yüksek 

değerlemelere ihtiyaç vardır. 

 

Akaryakıt istasyonları basit perakende noktaları olarak düşünülmemelidir. 

Marketlerinde her türlü ihtiyaçların karşılandığı ve restoranlarında yiyecek içecek 

servisinin bulunduğu küçük çaplı araç eksikliklerinin giderildiği hizmet alanlarıdır. 

Bu anlamda istasyon tüketici için zaruri ihtiyacı olan akaryakıt ürününü satın alma 

yeri olmasının yanı sıra sağladığı hizmet alanları ile bir tercih nedeni olmaktadır. 

Benzin İstasyonu yer seçiminde karara etki eden faktörleri hiyerarşik yapıda 

incelediğimizde bu karar verme probleminin karmaşık yapısı daha net anlaşılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 
 

1. Akaryakıt Sektörü 

 

Ham petrolün rafinerilerde stoklanıp arıtılması, üretilen ürünlerin fabrikalara veya 

pazarlamacı kuruluşlara transferi gibi bir dizi etkinliği kapsayan entegre bir imalat 

sektörüdür. Yurtiçinde üretilen veya ithal edilen ham petrol, petrol rafinelerinde 

işlenerek, öncelikle yerli gereksinimi karşılayacak biçimde çeşitli ürünlere 

dönüştürülür. Petrolden elde edilen en önemli ürünler akaryakıt ürünleri olarak 

adlandırılan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), normal ve süper benzinler, gazyağı, jet 

yakıtı, motorin, kalorifer yakıtı ve çeşitli kalitelerde fuel-oil’dir (Kibritçioğlu, 1999). 

Genel olarak akaryakıt, ham petrolün rafinaj işlemleri sonucu elde edilen 

türevlerine verilen isimdir. Bu türevler; 

A) Beyaz Ürünler 

1. Benzin 

2. Motorin 

3. Gazyağı 

B) Siyah Ürünler  

1. Kalyak 

2. Fueloil No: 5 

şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

2009 yılı itibariyle 15,000 bayiden oluşan akaryakıt sektörünün Türkiye’deki 

durumuna bakıldığında; 2006 yılının ilk dokuz aylık döneminde toplam akaryakıt 

(Benzinler, Motorinler, Gazyağı, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil) tüketimi 2005 yılı 

aynı dönemi karşılaştırıldığında % 2 oranında azalarak yaklaşık 13 milyon ton olarak 
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gerçekleşmiştir (PETDER, 2006). 

2008 yılında toplam beyaz ürün tüketimi 2007 yılına göre % 1,0 oranında 

azalarak yaklaşık 18,44 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir. 1997 yılından 2008 yılı 

sonuna kadar olan dönemi kapsayan toplam beyaz ürün tüketimindeki değişimler 

aşağıdaki grafikte verilmektedir. Bu grafikte görüldüğü üzere toplam beyaz ürün 

tüketimindeki motorinin payı artmakta, buna karşılık benzin tüketimi ise azalma 

eğilimini sürdürmektedir (PETDER, 2008). 

2008 yılında toplam akaryakıt (Benzinler, Motorinler, Gazyağı, Kalorifer 

Yakıtı ve Fuel Oil) tüketimi 2007 yılı ile karşılaştırıldığında % 0,1 oranında artarak 

yaklaşık 18,10 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (PETDER, 2008). 

 

 

 

Şekil 1. 1 1998–2008 Yılları arası toplam akaryakıt tüketimi( Kaynak: PETDER ,2008) 
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Şekil 1.2 2003–2006 yılları arası akaryakıt tüketimindeki mevsimsel gelişim (Kaynak: PETDER 
,2006) 

 

 

Şekil 1.3. 2007–2008 yılları akaryakıt tüketimi karşılaştırmalı analizi (Kaynak: 

PETDER,2008) 

 

Tüketimin azalıp, satışların artmasında ki temel sebep yüksek seyreden petrol 

fiyatlarıdır.  
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1.1.1. Beyaz Ürünler (Benzinler, Motorinler ve Gazyağı) 

 

Benzin gerek bir doğrudan tüketim malı olması gerekse pek çok ekonomik faaliyette 

girdi olarak kullanılması nedeniyle ekonomik ve toplumsal hayat için en azından 

şimdilik vazgeçilmez bir üründür. Bu anlamda benzin bir lüks tüketim malı olmaktan 

çok bir zorunlu tüketim malı (necessity good) niteliği göstermektedir. Bu nedenle 

benzin fiyatlarında piyasa koşullarına ve kamu politikalarına bağlı olarak ortaya 

çıkan gelişmeler toplumun her kesimince yakından hissedilmekte, dikkatle 

izlenmekte ve özellikle ekonomi ve siyaset alanlarında tartışma konusu olmaktadır. 

Benzin bu öneminin yanı sıra Türkiye örneğinde ayrı bir önem daha taşımaktadır: 

Diğer akaryakıt ürünlerinde olduğu gibi benzin üzerinde de yüksek oranlı vergiler 

bulunmakta ve benzinden alınan vergiler bütçe gelirleri arasında yani kamu 

harcamalarının finansmanında küçümsenmeyecek bir paya sahip bulunmaktadır 

(Mesutoğlu, 2001). 

2006 yılı Ocak - Eylül döneminde toplam beyaz ürün tüketimi 2005 yılı aynı 

dönemine göre %5 oranında artarak yaklaşık 13,1 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir. 

1993 yılından 2006 yılına kadar olan dönemi kapsayan toplam beyaz ürün 

tüketimindeki değişimler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Bu grafikte görüldüğü 

üzere toplam beyaz ürün tüketimindeki motorinin payı artmakta buna karşılık benzin 

tüketimi ise azalma eğilimini sürdürmektedir. 

Beyaz ürün tüketiminin aylara göre değişimini gösteren grafik ile ürünlerin 

pazar payları aşağıdaki grafiklerde verilmektedir. Tüketim yaz aylarında sürekli bir 

artış kış aylarında ise azalma eğilimini sürdürmektedir (PETDER, 2006). 
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Şekil 1.4 1998-2008 yılları beyaz ürünler mevsimsel tüketimi (Kaynak: PETDER ,2008) 

 

 

 

  

Şekil 1.5 2005-2006 yılları beyaz ürün pazar payları (2005 İç Daire, 2006 Dış Daire) 

(Kaynak: PETDER,2006) 
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1.1.1.1. Benzinler 

 

2006 yılı Ocak - Eylül döneminde toplam benzin tüketimi (95, 98 ve üstü oktanlı 

kurşunsuz benzinler ile katkılı kurşunsuz benzin), 2005 yılı aynı dönemi ile 

karşılaştırıldığında %5 oranında azalarak yaklaşık 2,6 milyon m³ olarak 

gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle toplam benzin tüketiminin benzin türlerine göre 

değişimini gösteren grafik aşağıda verilmektedir. Yıllar içerisinde kurşunsuz benzin 

tüketimi karşısında azalan süper benzin tüketimi 1 Ocak 2006 tarihi itibarı ile yerini katkılı 

kurşunsuz benzine bırakmıştır. Grafiklerden görüldüğü toplam benzin tüketimi 

azalmaktadır (PETDER, 2006). 

 

Şekil 1.6 1998–2008 toplam benzin tüketimi (Kaynak: PETDER , 2008) 

 

2004 yılı sonu itibariyle, toplam kümülatif benzin tüketimi içerisinde en büyük pay 

%65 ile 95 oktanlı kurşunsuz benzinin olup, süper benzinin payı %27, 98 oktanlı 

kurşunsuz benzinin yıl sonu itibariyle piyasa payı ise %8 olarak gerçekleşmiştir. 
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2005 yılında kurşunsuz benzin tüketimi 2004 yılına göre %4,6 oranında artmıştır. 

Böylece kurşunsuz benzin tüketimindeki artış eğilimi 2005’te de devam etmiştir. 

2006 yılı Ocak ayı itibariyle kurşunlu benzin tüketimi bitmiştir (PETDER, 2006). 

 

 

Şekil 1.7 2003-2006 yılları mevsimsel benzin tüketimi (Kaynak: PETDER ,2006) 

 

Süper benzin kullanımı 1997 yılından itibaren azalan bir eğilim izlemektedir. 

2002 ve 2003 yıllarındaki artış ise, bu dönemde piyasadan çekilen normal benzinin 

ikamesinden kaynaklanmaktadır. 2005 yılında süper benzin tüketimi, 2004 yılına 

göre %39,8 oranında azalarak 609 bin 296 m³ olarak gerçekleşmiştir. 1 Ocak 2006 

tarihi itibariyle süper benzin Çevre ve Orman Bakanlığı’nın AB direktiflerine uyum 

kapsamında yayınlamış olduğu “Yakıt Kalitesi Yönetmeliği” uyarınca piyasadan 

çekilmiştir. Yumuşak supabı eski tip araçların ihtiyaç duyacağı süper benzin ise 

Potasyum veya Mangan katkılı kurşunsuz benzin ile ikame edilmektedir (PETDER, 

2006). 

2007 yılında toplam benzin tüketimi, 2006 yılı ile karşılaştırıldığında & 2,9 

oranında azalarak yaklaşık 3,28 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir. Yalnızca 
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eski teknolojili araçlarda kullanılmakta olan katkılı kurşunsuz benzin tüketiminde 

önceki yıllarda başlayan azalma eğilimi 2007 yılında da devam ederek 209 bin 

metreküp olarak gerçekleşmiştir (Ergun, 2009). 

 

1.1.1.2. Motorinler 

 

Genel olarak ulaştırma, tarım ve sanayi sektöründe kullanılan; bazen mazot veya 

gazoil olarak adlandırılan bir akaryakıt ürünüdür (Kibritçioğlu, 1999). 

Yıllar itibariyle resmi ve kayıtlı motorin tüketiminin değişimini gösteren 

grafik aşağıda verilmektedir. Motorin tüketiminde 1998’de başlayan artış eğilimi 

devam etmektedir. 2006 yılının ilk dokuz aylık döneminde resmi ve kayıtlı motorin 

tüketimi, 2005 yılı aynı dönem tüketimine göre %7 artarak yaklaşık 10,5 milyon 

m³’e ulaşmış bulunmaktadır. Söz konusu dönemde düşük kükürtlü motorinin toplam 

motorin tüketiminde aldığı pay % 6’dan %11’e ulaşmıştır (PETDER, 2006). 

Toplam motorin tüketiminde 1998’de başlayan artış eğiliminin 2008 yılında 

önemli ölçüde yavaşladığı görülmektedir. 2008 yılında resmi ve kayıtlı motorin 

türleri toplam tüketimi, 2007 yılına göre % 0,9 artarak yaklaşık 15,47 milyon m³’e 

ulaşmıştır. Bu artış oranı son dört yıldır motorinde görülen % 6 ile % 10 arasında 

gerçekleşen artış oranlarının çok gerisindedir. 2008 yılında motorin (düşük kükürtlü) 

tüketimi % 24,4 artarak 3,36 milyon m3 olmuştur. Böylece motorin'in (düşük 

kükürtlü) toplam motorin türleri tüketimindeki payı % 17,6’dan % 21,7’e ulaşmıştır. 

Motorin türleri arasında en büyük paya sahip olan, azami kükürt miktarı 1000 ppm 

ve 7000 ppm’e kadar olan kırsal motorinin tüketimi 2008 yılında, 2007 yılına göre % 

4,1 azalarak yaklaşık 12,11 milyon m³’e gerilemiştir (PETDER, 2008). 
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Şekil 1.8 1998-2008 yılları arası toplam motorin tüketimi (Kaynak: PETDER, 2008) 

 

 

Şekil 1.9 2007–2008 yılı motorin tüketiminin türlere göre dağılımı (Kaynak: PETDER, 2008) 
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Şekil 1.10 2005 yılı mevsimsel motorin tüketimi (Kaynak: PETDER, 2006) 

1.1.2. Siyah Ürünler 

Siyah ürün tüketimi 2006 yılı Ocak-Eylül döneminde 2005 yılı aynı dönemine göre 

%27 oranında azalarak yaklaşık 2,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (PETDER, 

2006). Siyah ürünler pazarındaki değişimler yıllar itibariyle aşağıda verilmektedir. 

 

Şekil 1.11 1998–2008 yılları arası siyah ürün tüketimi (Kaynak: PETDER , 2008) 

Doğalgaz’ın özellikle büyük kentlerde kullanıma alınması siyah ürün tüketimindeki 

azalmanın temel nedenidir. 

Aylık tüketim miktarındaki değişimi gösteren grafik,  siyah ürün tüketiminin 
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diğer akaryakıt türlerine göre mevsimsel değişimden daha fazla etkilendiğini 

göstermektedir (PETDER, 2006). 

 

 

 

Şekil 1.12 2003-2006 yılları arası siyah ürünün mevsimsel tüketimi Kaynak: PETDER, 2006) 

                            

2005 yılı ve 2006 yılları Ocak-Eylül döneminde siyah ürünlerin oluşturduğu pazarın 

yaklaşık %85’lik bölümünü 6 numaralı fuel oil, %15 ini kalorifer yakıtı 

oluşturmaktadır (PETDER, 2006). 

2007 yılında doğalgaza yönelimin artması ve doğalgaz tüketiminin toplam 32 

milyar metreküpe ulaşması; tüplü ve dökme LPG’nin yanı sıra siyah ürünler talebini 

de daraltmıştır. 2007 yılında ki siyah ürün tüketimi 2006 yılına göre % 13,3 oranında 

azalmıştır (PETDER, 2008). 
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1.1.2.1. Kalorifer Yakıtı (Kalyak) 

 

2008 yılında toplam kalorifer yakıtı tüketimi, 2007 yılına göre % 17,6 oranında 

azalarak yaklaşık 375 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tüketim son 10 

yıllık tüketimlerin altındadır (PETDER, 2008). 

Kalyak tüketimini yıllara göre değişimini gösteren grafik aşağıda 

verilmektedir. 

 

 

 

Şekil 1.13 1994-2006 yılları arası kalorifer yakıtı tüketimi (Kaynak: PETDER, 2008) 

 

2006 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam kalorifer yakıtı tüketimi, 2005 yılı aynı 

dönemine göre %21 oranında azalarak yaklaşık 314 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

Söz konusu tüketim 2003, 2004, 2005 ve 10 yıllık tüketim ortalamasının altındadır 

(PETDER, 2006). 
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Kalorifer yakıtı tüketiminin aylara göre değişimini gösteren grafik 2003 ve 

beş yıllık ortalamalar ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmektedir: 

 

Şekil 1.14 2003-2006 yılları arası kalorifer yakıtının mevsimsel tüketimi (Kaynak: PETDER ,2006) 

 

1.1.2.2. Fuel Oil No: 6 

 

Fuel Oil 6 tüketimi, 2006 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2005 yılı aynı dönemine göre % 

28 oranında azalarak yaklaşık 1,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (PETDER, 

2006). 

Fuel Oil No: 6 tüketimi, 2008 yılında, 2007 yılına göre % 11,4 oranında 

artarak yaklaşık 2,35 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılının son aylarında 

doğalgaz ikmalinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle fuel oil tüketiminde gözlenmeye 

başlanan artış 2008 ilk yarısında da devam etmiştir (PETDER, 2008). 

Fuel oil No:6 tüketiminin 1998–2008 yılları arası gelişimini gösteren grafik 

aşağıda verilmektedir: 
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Şekil 1.15 1998-2008 yılları arası fuel oil no: 6 yakıtı tüketimi (Kaynak: PETDER , 2008) 

Aylar itibariyle Fuel oil No:6 tüketiminin değişimini gösteren grafik aşağıda 

verilmektedir: 

 

 

Şekil1.16. 2003-2006 yılları arası fuel oil No:6 yakıtının mevsimsel tüketimi (Kaynak: PETDER, 

2006) 
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1.2. Türkiye’de Akaryakıt Sektörünü ve Tüketimi Etkileyen Önemli 

Unsurlar 

 

1.2.1.Uluslararası Ham Petrol Fiyatları 

 

Brent Ham petrolü 2006 yılı 1 Ocak – 30 Eylül döneminde varil başına ortalama 67 

Amerikan Doları seviyesine ulaşmıştır. 2005 yılı aynı döneminde varil başına ortalama 

54 Amerikan doları olarak gerçekleşmiştir. (2004 yılı, yıl ortalaması varil başına 38 

Amerikan doları, 2003 yılı ortalaması ise varil başına yaklaşık 29 Amerikan doları 

olarak gerçekleşmiştir.) (PETDER, 2006) 

Brent ham petrolü fiyatlarındaki günlük değişimler değerlendirildiğinde Brent ham 

petrol fiyatlarının 2003, 2004, 2005 ve 2006 yılları karşılaştırmalı grafiği aşağıdaki 

gibidir; 

 

 

Şekil 1.17 Brent ham petrolü fiyatları günlük değişimi (2003–2006)  (Kaynak: PETDER, 2006) 
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2005 yılında 54 ABD Doları, 2006 yılında 65,1 ABD Doları, 2007 yılında 72,4 ABD 

Doları olarak gerçekleşen Brent tipi ham petrol ortalama varil fiyatı, 2008 yılının 

Temmuz ayına kadar artmaya devam etmiştir. Ham petrol fiyatlarındaki artış 2008 

yılı Temmuz ayında varil başına 144,22 ABD Doları ile tarihi bir rekor kırmıştır. 

Ham petrol fiyatları, Ağustos ayından itibaren azalmaya başlamış ve 2008 yılı 

ortalaması varil başına 97,24 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayından 

sonra düşme eğilimine giren petrol fiyatları özellikle Eylül ayında baş gösteren 

küresel ekonomik krizin etkisi ile çok ciddi ve hızlı bir düşüş içine girmiş ve raporun 

hazırlandığı dönemde 40 – 50 ABD Doları arasında seyretmiştir (PETDER, 2008). 

Her ne kadar ham petrol fiyatları ile akaryakıt pompa fiyatları arasında 

önemli bir ilişki bulunsa da dünya borsalarında oluşan ve ABD Doları cinsinden 

değer ifade eden ham petrol fiyatları ile tüketicilerin pompada karşılaştıkları fiyat 

arasında eş zamanlı ve eş oranlı bir ilişki kurulması teknik olarak mümkün değildir. 

Çünkü;  

• Tüketiciye sunulan benzin, motorin ve oto LPG gibi nihai ürünlerin fiyatı 

içinde ham petrol fiyatından tamamen bağımsız ve sabit bir rakam olan ÖTV 

ve fiyatın yüzdesi üzerinden hesaplanan KDV gibi, toplam pompa fiyatının % 

45 - % 65 arasında bir bölümünü oluşturan vergiler bulunmaktadır.  

• Kamuoyuna petrol fiyatı olarak yansıyan fiyat, ABD Doları cinsinden 

uluslararası piyasalarda oluşan işlenmemiş ham petrolün anlık varil fiyatıdır. 

Buna karşılık pompada tüketiciye sunulan benzin, motorin ve oto LPG, 

işlenmiş nihai ürün, fiyatları da nihai ürün fiyatıdır. Fiyatlar arasındaki ilişki 

hammadde ve nihai ürün fiyatı ilişkisi açısından ele alınmalıdır.  

• Pompada oluşan nihai ürün fiyatına ham petrol fiyatından farklı şekilde etki 

eden, ürün fiyatlarının arz - talep, mevsim etkilerinin yanı sıra, rafinasyon 

giderleri, nakliye, lojistik, depolama ve dağıtım giderleri gibi çeşitli diğer 

unsurlarda etki edebilmektedir (PETDER, 2008).  
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• Dünya borsalarında oluşan ham petrol fiyatları ABD Doları, pompada oluşan 

fiyat ise TL cinsindendir. Dolayısı ile pompa fiyatında kur etkisi 

bulunmaktadır (PETDER, 2008).  

1.2.1.1 Pompa fiyatlarındaki sabit ÖTV'nin ve KDV'nin etkisi 

 

Türkiye’de TL cinsinden oluşan akaryakıt pompa fiyatlarının ağırlıklı belirleyici 

bölümü, toplam vergiler (akaryakıt bazında sabit ÖTV ve % 18 KDV) ile rafineri 

çıkış fiyatlarıdır. Bu iki unsur birlikte bugün EPDK resmi internet sayfasında ilan 

edilen akaryakıt (tavan) pompa fiyatlarının, ürün cinslerine bağlı olarak ortalama % 

85 ile % 87 arasında bir bölümünü oluşturmaktadır. Bunlar dünya ham petrol 

fiyatlarından ve kurlardan bağımsız değerlerdir. Pompa fiyatı arttıkça KDV miktarı 

artmakta, pompa fiyatı azaldıkça vergilerin toplam fiyat içindeki payı yüzdesel 

olarak artmaktadır. 2008 yılı ortalamaları göz önüne alındığında benzinlerde 

vergilerin payı % 61,4, motorinlerde ise % 48,5 düzeyindedir. Bir sonraki grafikte 

2008 yılı ortalama değerleri ile benzinler, motorinler ve oto LPG’deki sabit ÖTV ve 

pompa satış fiyatının % 18’i olarak hesaplanan KDV’den oluşan dolaylı vergilerin 

tutarı ve tavan pompa fiyatı olarak ilan edilen rakamlar içindeki payı yüzde olarak 

verilmektedir. Bu tablodan görüleceği üzere söz konusu yakıtların pompadaki değeri 

sıfır yani bedava olsaydı; Benzinin litresi 1,97 TL, motorinin litresi 1,44 TL ve oto 

LPG’nin litresi ise 0,83 TL olurdu (PETDER, 2008). 
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Şekil 1.18 2008 yılı pompa fiyatlarındaki paylar  (Kaynak: Rekabet Kurumu,2009) 

 

1.2.1.2 Dünya borsalarında oluşan fiyat ham petrol ( hammadde) 

fiyatı 

 

Pompa fiyatına tesir eden rafinasyon, depolama, dağıtım gibi giderlerin yanı sıra 

nihai ürün fiyatını mevsimsel etkiler, arz - talep dengesi gibi nedenler de 

hammaddeden bağımsız olarak etkilemektedir. Pompada tüketiciye sunulan benzin, 

motorin ve oto LPG, rafinasyonu yapılarak işlenmiş nihai ürünler, fiyatları da nihai 

ürün fiyatlarıdır. Nihai ürün fiyatlarını ham petrol fiyatının dışında da etkileyen 

faktörler söz konusudur. Rafineri çıkış fiyatları olarak bilinen nihai ürün fiyatları 

(benzin, motorin ve oto LPG) ülkemizde ürün cinsine göre toplam pompa fiyatının 

yaklaşık % 25 – 30’luk bir bölümünü oluşturur. Nihai ürün fiyat oluşumunun 

üzerindeki arz - talep etkisi oldukça belirleyicidir. Örneğin; son zamanlarda 

Dünya’da motorin türlerine olan talep devamlı artmakta buna karşılık benzin talebi 

azalmaktadır. Teknik spesifikasyonlarda yapılan değişiklikler ile birlikte kükürt, 

kurşun vb. kirletici bileşenlerin neredeyse "sıfır" düzeyine indirilmesinin yarattığı 
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üretim maliyetlerindeki artışlar ve dizel motorlu araçların daha da yaygınlaşmasının 

oluşturduğu talep artışları nedenleri ile motorin fiyatlarında, son dönemde diğer 

ürünlerin üzerinde artışlar gözlemlenmiştir. Ham petrol rafinerilerde işlendiğinde 

belirli miktarlarda farklı ürünler elde edilmektedir. Motorine talebin artmasının 

önemli bir sonucu olarak dünyada benzin fazlası oluşmakta ve arz - talep dengesini 

etkileyen bu gibi unsurlar da nihai ürün fiyatlarına, ham petrolden farklı bir şekilde 

etki edebilmektedir. Ham petrol fiyatı ile ürün fiyatları, mevsimsel etkilerin yanı sıra 

belirli ürünlere olan arz ve talebe bağlı olarak çok farklı yönlerde 

seyredebilmektedir. Örneğin; belirli bir dönemde, bir ton kurşunsuz benzin fiyatı ile 

hammaddesi olan bir ton Brent ham petrolünün fiyatına eşit olabilirken, başka bir 

tarihte kurşunsuz benzin Brent ham petrolünden % 66 daha pahalı olabilmektedir. 

Aynı şekilde bir ton motorinin fiyatı bir ton Brent ham petrol fiyatının % 94’üne 

inebilirken başka bir tarihte % 145'i seviyesine çıkabilmektedir. Dolayısı ile nihai 

ürünün uluslararası borsalarda oluşan fiyatı (Platts vb.) ham petrol fiyatının genel 

seyrinden çok daha farklı gelişebilmektedir (PETDER, 2008). 

 

1.2.1.3 Döviz Kuru Etkisi 

 

Dünya piyasalarında oluşan ham petrol fiyatları ABD doları, pompada oluşan fiyat 

ise TL cinsindendir. Dolayısı ile pompa fiyatında kur etkisi bulunmaktadır. Örneğin; 

1 varil Brent tipi ham petrolün uluslararası piyasalardaki değerini 100 ABD Doları 

aldığımızda ve o dönem için güncel döviz kurunu 1,2 TL/ABD Doları kabul 

ettiğimizde 1 varil ham petrol için 120 TL ödenmesi gereği ortaya çıkar. Ham petrol 

fiyatlarının % 50 oranında azaldığını ve 50 ABD Doları'na düştüğünü, buna karşılık 

döviz kurunun da artarak 1,6 TL olduğunu kabul ettiğimizde, bir varil ham petrol 

için ödenen bedel 80 TL olur. Bu durumda, uluslararası piyasada % 50 oranında 

düşen ham petrol fiyatlarına rağmen, döviz kuru etkisi nedeni ile bir varil ham petrol 

için ödenen bedel 120 TL'den 80 TL'ye inmiş yani % 33 azalmış olur. Nitekim 

raporun hazırlandığı 2009 yılı Ocak ve Şubat aylarında ham petrol fiyatlarında 
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büyük değişiklik olmamasına rağmen, ABD Dolarının TL karşısında değer 

kazanması nedeniyle akaryakıt fiyatlarında artışlar görülmüştür (PETDER, 2008). 

 

1.2.1.4 Diğer Maliyet Unsurları 

 

Pompada oluşan son fiyata ham petrol fiyatından farklı şekilde etki eden, ürün 

fiyatlarının arz - talep ve mevsimsel etkilerinin yanı sıra, rafinasyon giderleri, 

nakliye, lojistik, depolama, dağıtım giderleri ve zorunlu petrol stoklarının maliyetleri 

gibi çeşitli unsurlar da toplam maliyete ham petrol fiyatlarından bağımsız bir şekilde 

etki edebilmektedir. Genel olarak ham petrol fiyatlarındaki artış ve inişler aynı anda 

olmasa da gecikmeli ve tedrici olarak benzin, motorin ve LPG rafineri satış 

fiyatlarına yansımakta, bu değişimler de dağıtım şirketlerince pompa fiyatlarına 

yansıtılmaktadır. Pompa fiyatlarının yarıdan fazlasını dolaylı vergilerin 

oluşturmasının yanı sıra, nihai ürün fiyatının hammadde fiyatı ile aynı olamayacağı 

için de bu ilişkinin birebir aynı ve eş zamanlı olarak gerçekleşmesi beklenemez. Bu 

konuda yanlış algılamalara neden olan bir diğer konu da ham petrol ve pompa satış 

fiyatlarının yüzdesel olarak kıyaslanmasıdır, hatalı yaklaşımın önlenmesi için kur 

etkisi ve vergi miktarı mutlaka dikkate alınmalıdır. Tüm bunlara rağmen ham petrol 

fiyatlarındaki hareketlerin genel olarak benzin ve motorin fiyatlarına yansıdığı da 

aşağıdaki 2005 – 2008 yılları için hazırlanan sonraki grafikte görülmektedir 

(PETDER, 2008). 
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Şekil 1.19 2005-2008 yılları arası benzin ve motorin pompa fiyatları ve brent tipi ham petrol 

fiyatlarının günlük değişimi (Kaynak: PETDER,2008) 

 

1.2.2 Kayıt Dışı (Kaçak) Akaryakıt Tüketimi 

 

Otomotiv sektörü, ekonomik ve sınaî alandaki gelişmeler ile birlikte akaryakıt 

toplam pazarına etken olan en önemli göstergelerinden birini teşkil etmektedir.  

Genel olarak incelendiğinde otomotiv satışlarındaki değişim ile resmi / kayıtlı 

akaryakıt tüketimi arasında bir ilişki olduğu açıktır. Nitekim Türkiye akaryakıt 

tüketimindeki oransal değişim ile araç parkındaki oransal değişimleri karşılaştırmalı 

olarak gösteren grafik aşağıda verilmektedir. 1996 ile 2006 yılları arasındaki oransal 

değişimleri gösteren bu grafikte, belirli dönemlerde iki önemli değişken arasındaki 

ilişkinin (paralelliğin) bozularak, açıklanması gereken yeni olguların bulunduğuna 

işaret etmektedir. 
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Şekil 1.20 Otomotiv yakıtları tüketimi ve araç sayısı değişimi bir önceki yıla göre % değişim 

(Kaynak: PETDER, 2006) 

 

1998 yılında iki eğri arasındaki önemli açılma sınır ticaretinin etkisini, 2000 – 2002 

döneminde ekonomik krizin etkilerini ve 2005 yılında ise biodizel adı altında 

piyasaya sunulan sahte biodizel veya kaçak akaryakıtın etkilerini göstermektedir. 

2005 yılında yaşanan ve büyük ölçüde sahte / kayıt dışı faaliyetler için bir şemsiye 

olarak kullanılan bu eylemin 2006 yılında etkisini kaybetmeye başladığı 

görülmektedir. Nitekim aşağıdaki tabloda verilen ve 2006 yılının ilk sekiz ayında 

görülen araç parkındaki net 503.599 adetlik artısın karşılığı olarak ocak eylül 

döneminde motorin satışlarında % 7 lik bir artış ile piyasada etkisini gösterdiği 

düşünülmektedir. Ancak, kaçak kayıt dışı tüketimin yine önemli ölçüde devam ettiği 

yapılan tüm analiz ve incelemelerin ortak sonucudur. Bu konuda yapılan analizler 

akaryakıt sektöründe kayıt dışı tüketimin 2.0–2.5 milyon ton ile toplam tüketimin 

%20’si düzeyinde olduğunu ve kaçakçılığının ve neden olduğu vergi kaybının ve 

yıllık 2.5–3.4 milyar $ civarında devam ettiğini göstermektedir (PETDER, 2006) 
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1.3 Akaryakıt Sektöründe Fiyatların Oluşumu 

 

1.3.1 Dünya Borsalarında Oluşan Fiyat Ham Petrol (Hammadde) 

Fiyatı 

 

Pompa fiyatına tesir eden rafinasyon, depolama, dağıtım gibi giderlerin yanı sıra 

nihai ürün fiyatını mevsimsel etkiler, arz - talep dengesi gibi nedenler de 

hammaddeden bağımsız olarak etkilemektedir. Pompada tüketiciye sunulan benzin, 

motorin ve oto LPG, rafinasyonu yapılarak işlenmiş nihai ürünler, fiyatları da nihai 

ürün fiyatlarıdır. Nihai ürün fiyatlarını ham petrol fiyatının dışında da etkileyen 

faktörler söz konusudur. Rafineri çıkış fiyatları olarak bilinen nihai ürün fiyatları 

(benzin, motorin ve oto LPG) ülkemizde ürün cinsine göre toplam pompa fiyatının 

yaklaşık % 25 – 30’luk bir bölümünü oluşturur. Nihai ürün fiyat oluşumunun 

üzerindeki arz - talep etkisi oldukça belirleyicidir. Örneğin; son zamanlarda 

Dünya’da motorin türlerine olan talep devamlı artmakta buna karşılık benzin talebi 

azalmaktadır. Teknik spesifikasyonlarda yapılan değişiklikler ile birlikte kükürt, 

kurşun vb. kirletici bileşenlerin neredeyse "sıfır" düzeyine indirilmesinin yarattığı 

üretim maliyetlerindeki artışlar ve dizel motorlu araçların daha da yaygınlaşmasının 

oluşturduğu talep artışları nedenleri ile motorin fiyatlarında, son dönemde diğer 

ürünlerin üzerinde artışlar gözlemlenmiştir. Ham petrol rafinerilerde işlendiğinde 

belirli miktarlarda farklı ürünler elde edilmektedir. Motorine talebin artmasının 

önemli bir sonucu olarak dünyada benzin fazlası oluşmakta ve arz - talep dengesini 

etkileyen bu gibi unsurlar da nihai ürün fiyatlarına, ham petrolden farklı bir şekilde 

etki edebilmektedir. Ham petrol fiyatı ile ürün fiyatları, mevsimsel etkilerin yanı sıra 

belirli ürünlere olan arz ve talebe bağlı olarak çok farklı yönlerde 

seyredebilmektedir. Örneğin; belirli bir dönemde, bir ton kurşunsuz benzin fiyatı ile 

hammaddesi olan bir ton Brent ham petrolünün fiyatına eşit olabilirken, başka bir 

tarihte kurşunsuz benzin Brent ham petrolünden % 66 daha pahalı olabilmektedir. 
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Aynı şekilde bir ton motorinin fiyatı bir ton Brent ham petrol fiyatının % 94’üne 

inebilirken başka bir tarihte % 145'i seviyesine çıkabilmektedir. Dolayısı ile nihai 

ürünün uluslararası borsalarda oluşan fiyatı (Platts vb.) ham petrol fiyatının genel 

seyrinden çok daha farklı gelişebilmektedir (PETDER, 2008). 

 

1.3.2 Türkiye’de Petrol Fiyatlarının Oluşumu 

 

Türkiye’de petrol fiyatlarının oluşumunda ve değişiminde dünya petrol fiyatları, 

döviz kurları ve devlet müdahalesi dikkati çekmektedir. 

Akaryakıt fiyatları 1989 yılına kadar, 10.09.1960 tarih ve 79 sayılı Kanunda 

belirtildiği şekilde devlet tarafından belirlenmekteydi. Bu tarihten sonra ilgili 

Kanunda değişiklik yapılmış ve ithalatçılar, rafineri ve dağıtım şirketleri ile akaryakıt 

bayileri ham petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarını tespitte serbest bırakılmışlardır. 

Ancak aynı Kanunda yer alan ‘Bakanlar Kurulu uluslar arası piyasalardaki 

gelişmeleri de dikkate alarak gerektiğinde, ham petrol ve petrol ürünlerinin alım 

satım ve dağıtımı ile ilgili esasları belirlemeye yetkilidir hükmü çerçevesinde, petrol 

ürünlerinin rafineri satış fiyatlarının belirlenmesinde devletin müdahalesi devam 

etmiştir. 

Bu dönemde dağıtım şirketleri perakende satış fiyatlarını serbestçe tespit 

etmişlerdir. Aynı dönemde kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren Petrol Ofisi A.Ş 

tarafından tespit edilen fiyatlar ve dağıtım masrafları diğer şirketler tarafından da 

aynen benimsenmiş ve uygulanmıştır. 

Akaryakıt fiyatlarının tespiti ile ilgili bir sonraki gelişme 1998 yılında 

gerçekleşmiştir. 1998 yılında Kararname ile yapılan değişiklik gereğince petrol 

ürünlerinin fiyatlarının tespiti, dünya petrol ürünleri fiyatları ve dolar kurunda 

meydana gelen değişimlere bağlı olarak rafineriler ve dağıtım şirketleri tarafından 

(kararname çerçevesinde) serbest piyasa şartlarında belirlenmek üzere otomatiğe 
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bağlanmıştır. Bayi ve dağıtım şirketlerinin sektörde birbirini tamamlayan iki unsur 

olması sebebiyle şirket ve bayilerin paylarının ayrı ayrı belirlenmeyip, dağıtım 

şirketleri ile bayilerin toplam dağıtım payları dolar bazında sabitlenmiştir (98/10475 

Sayılı Kararname). 

23 Şubat 1998 tarihinde çıkarılan kararname de belirtilen fiyatların otomatiğe 

bağlanması sistemi 1 Temmuz 1998 yılında faaliyete geçmiştir. Otomatik Fiyat 

Sistemi olarak da adlandırılan bu sistemin çalışma mekanizması şöyle 

gerçekleşmektedir; tüm Akdeniz ülkelerinin baz aldığı Platt’s European Marketscan 

bülteninde yayımlanan CIF Akdeniz (Genova/Lavera) ürün fiyatlarının Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası USD döviz satış kuru ile çarpımından elde edilen 

parite fiyatların 7 gün süre ile takibi, 7 günlük parite fiyat (TL/ton) ortalamasının bir 

önceki fiyat ayarlamasına baz alınan beş günlük ortalama fiyatın % 3’ün altına 

inmesi veya üstüne çıkması durumunda, son beş günlük ortalama CIF fiyat ile USD 

döviz satış kurunun çarpımından elde edilen rakamın %3 fazlasının alınması ile yeni 

fiyatın hesaplanmasıdır (TÜPRAŞ, 2005). 

1 Ocak 2005 yılından itibaren yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunu gereği 98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kalkmış ve buna 

paralel olarak OFS sona ermiştir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Kanunun 10. 

maddesinde yer alan hüküm işlemeye başlamıştır. Bu hüküm ‘Rafinerici ve Dağıtıcı 

Lisansı kapsamında yapılan piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatlar, en yakın erişilebilir 

dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak lisans sahipleri tarafından hazırlanan 

tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirilir şeklindedir. Bu hüküm çerçevesinde serbest 

piyasa koşullarında Rafineri (TÜPRAŞ) tarafından akaryakıt dağıtım şirketlerine 

satılmak üzere belirlenen rafineri çıkışı ürün satış tavan fiyatlarını Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu (EPDK) ve akaryakıt dağıtım şirketleri ile kamuoyuna 

bildirilmektedir. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin her biri, yine serbest piyasa 

koşullarında ve ürün bazında tespit ettikleri “Tavsiye Edilen Bayi Tavan Satış 

Fiyatı’nı”, diğer bir ifade ile tüketiciye satış fiyatını EPDK’ya ve kendi bayileri ile 

kamuoyuna bildirmekte, EPDK da akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından tavsiye 

edilen bu fiyatları internet ortamında ayrıca kamuoyuna duyurmaktadır. Akaryakıt 
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ana dağıtım şirketlerince bayilere bildirilen akaryakıt satış fiyatları tavsiye 

niteliğinde olup, prensip olarak bayilerde bu fiyatlar doğrultusunda satış yapmak 

durumundadır. Ancak bayiler, rekabet kurallarına uygun olmak koşuluyla, tavsiye 

edilen fiyatların altında veya üstünde satış yapmakta serbesttirler. Petrol piyasasında 

rekabeti engelleme veya kısıtlama amacını taşıyan eylemlerin piyasa düzenini 

bozucu etkiler oluşturması halinde her seferinde iki ayı geçmemek üzere tavan 

fiyatlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak üzere EPDK yetkili kılınmıştır. 

Her ne kadar ilgili Kanun OFS mekanizmasını kaldırmış olsa da TÜPRAŞ 

rafineri çıkış fiyatlarını belirlemede OFS mekanizmasını kullanmaya devam 

etmektedir. 

Bütün bunların yanı sıra ülkemizde akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en 

önemli etkenlerden biri de vergileridir. Ülkemiz açısından akaryakıt üzerinden alına 

vergiler petrol gelirlerinin büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Türkiye’de 

hükümetler, akaryakıt ürünlerinin çıkış fiyatlarının üzerinden Özel Tüketim Vergisi 

ve Katma Değer Vergisi almaktadır. Daha önce ülke içinde petrol fiyatlarındaki 

dalgalanmaları azaltan ve bir yandan da gelir sağlayan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu, 

fonların kaldırılması ile birlikte işlevini maktu bir vergi olan Özel Tüketim 

Vergisi’ne devretmiş; Akaryakıt Tüketim Vergisi de bu verginin kapsamına 

alınmıştır. Bugün kullandığımız ürünlerin pompa satış fiyatlarının yaklaşık % 65 

kadarı ÖTV ve KDV olarak devlete kalırken, % 25’i rafineri çıkış fiyatı olmakta ve 

bayilere ve dağıtım şirketlerine ise % 10’luk kısmı kalmaktadır.  
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1.3.3 Petrolün Türkiye ve Bölge Dış Ticaretine Etkisi  

 

1.3.3.1 Türkiye’nin Ham Petrol İthalatı ve Ekonomiye Etkileri 

 

Tablo 1.1’de de görüleceği gibi petrol ithalatının Türkiye’nin toplam ithalatı 

içerisindeki payı % 9 seviyesindedir. GSMH’nın % 2 sinin üzerinde bir rakama 

tekabül etmektedir (Yıldırım, 2003). Dış ticaret açığının sürekli olarak arttığı ve 

belirli periyotlarda Türkiye’yi ekonomik kriz ile birlikte devalüasyona sürüklediği bir 

iktisadi yapı içerisinde enerjiye bu denli dışa bağımlılık ve yüksek maliyetin uzun 

süreli finansmanında sıkıntıların süregeleceği bir gerçektir. Gerek Kerkük-

Yumurtalık, gerekse Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatlarının tam kapasite ile faaliyete 

geçirilmesi içe bu ağır fatura bir nebze de olsa hafifletilebilecektir. Fakat uzun süreli 

enerji politikası bakımından, gerek maliyet gerekse tek kaynağa bağımlı olmama 

açısından nükleer enerji alanında yatırımların gerekliliği gündemdedir. Sanayisi 

giderek artan bir oranda büyüyen; büyüme rakamlarını yukarılara çeken öncü 

sektörlerinin imalat sanayi sektörlerinden oluşan Türkiye çevresel kayıplarına ve 

yapılan itirazlarına rağmen bu alanda önemli yatırımların yapılması büyük bir ihtiyaç 

olarak görülmektedir. 
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Tablo 1.1 Petrol ithalatının toplam ithalat içindeki payı 

YIL 
TOPLAM İTHALAT 

(MİLYON DOLAR) 

PETROL İTHALATI 

(MİLYON DOLAR) 

PETROL 

İTHALATININ PAYI 

(%) 

1996 43.627 3.416 7,83 

1997 58.559 3.194 6,58 

1998 45.921 2.084 4,54 

1999 40.671 2.755 6,77 

2000 54.503 4.208 7,72 

2001 41.399 3.878 9,37 

2002 44.756 4.088 9,13 

 Kaynak: YILDIRIM, 2003 

Türkiye imalat sanayinde hızla büyümekte olan gelişmekte olan ülkeler sınıfındadır. 

Bu bakımdan benzer ülkelerde de olduğu gibi Türkiye’nin enerjiye olan talebi yıllar 

itibariyle artmaktadır. Bu artış GSMH’daki artışın önünde seyretmektedir. Tablo 

1.2’de de görüleceği gibi 1996 yılında GSMH 184 milyar dolar iken Türkiye’nin 

petrol ithalatı 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yani 1996 yılında GSMH’dan 

petrole ayrılan pay % 1,86’dır. 2002 yılına gelindiğinde GSMH 180 milyar dolar 

iken, petrol ithalatı 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. GSMH’dan petrole 

ayrılan pay % 2,27’ye çıkmıştır. Rakamların bu şekilde oluşmasında, 1999 Marmara 

depreminin ve Türkiye ekonomisinin 2001 yılında yaşamış olduğu ekonomik krizin 

etkisi büyüktür. Bu sıkıntılar nedeni ile GSMH’da önemli daralmalar görülmüştür. 
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Tablo 1.2 GSMH’dan net petrol ithalatına ayrılan pay 

YIL 

PETROL 

İTHALTI 

(MİLYON 

DOLAR) 

PETROL 

İHRACATI 

(MİLYON 

DOLAR) 

NET PETROL 

İTHALATI 

(MİLYON 

DOLAR) 

GSMH 

(MİLYON 

DOLAR) 

PETROLE 

AYRILAN 

PAY 

(MİLYON 

DOLAR) 

1996 3.415 0 3.416 183.969 1,86 

1997 3.194 0.5 3.194 196.991 1,62 

1998 2.083 2.6 2.081 212.014 0,98 

1999 2.754 5.1 2.750 190.878 1,44 

2000 4.208 4.7 4.204 200.157 2,10 

2001 3.877 2.9 3.875 148.198 2,61 

2002 4.087 3.2 4.085 179.898 2,27 

Kaynak: YILDIRIM, 2003 

1.3.3.2 Türkiye’nin Petrol Üretimi ve Tüketimi 

Türkiye’de tüketilen petrolün ortalama olarak % 88,5’i ithalat ile karşılanmaktadır. 

Dışa bağımlılığın bu denli yüksek olması alternatif enerji kaynaklarını beraberinde 

getirmektedir. 

Tablo 1.3 Tüketilen petrol içinde ithalatının payı 

YIL 

TOPLAM 

YERLİ ÜRETİM 

(TON) 

İTHAL EDİLEN 

HAM PETROL 

(TON) 

TOPLAM 

TÜKETİLEN HAM 

PETROL (TON) 

DIŞA 

BAĞIMLILIK 

(%) 

1997 3.457 23.324 26.781 87,09 

1998 3.224 23.791 27.015 88,07 

1999 2.940 22.837 25.777 88,59 

2000 2.749 21.363 24.112 88,60 

2001 2.551 23.142 25.693 90,07 

 Kaynak: Yıldırım, 2003 
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Tablo 1.3’de de görüleceği gibi Türkiye’de tüketilen petrolün önemli bir 

bölümü ithalat ile karşılanmaktadır. Yurt içi üretim oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda 

dışa bağımlılık % 90’a yakın bir orandadır. 

 

  

 

 

 

 

Şekil 1.21 Türkiye’de üretilen enerji türlerinin dağılımı 2008 (Kaynak: 

www.cedgm.gov.tr) 

 

Türkiye’de üretilen petrolün % 75’i TPAO tarafından ortaya konmaktadır. İkinci 

sırayı Shell firması almaktadır. Grafik 1.21’de de görüldüğü gibi Türkiye’nin toplam 

enerji üretiminde petrolün payı 2008 yılı rakamlarına göre % 9 dolayındadır. İlk 

sırada % 51’lik oranı ile kömür yer almaktadır. Doğal gaz üretimi ise % 3’de 

kalmıştır. 

 

 

. 

 

 

Şekil 1.22 Türkiye’de tüketilen enerji türlerinin dağılımı 2008 (Kaynak: 
www.cedgm.gov.tr) 
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Şekil 1.22’de de görüldüğü gibi Türkiye’nin enerji tüketiminde ise ilk sırayı 

% 33’luk oran ile petrol almaktadır. Ardından % 29 ile doğalgaz ve linyit 

gelmektedir. Fakat son yıllardaki eğilim bu pay içerisinde Doğal gazın sürekli olarak 

payını arttırdığının, petrol ve linyitin payının ise sürekli olarak azaldığını ortaya 

koymaktadır. 

 

1.3.3.3 Türkiye’nin Ortadoğu Ülkeleri İle Enerji İlişkileri 

 

Ortadoğu bölgesi petrol rezervleri bakımından dünyanın en önemli bölgesidir. 

Petrolün çıkartımı ve fiyatlandırması konusunda en önemli kuruluş olan OPEC 

(Organization of the Petroleum Exporting Countries)’in üyelerinin büyük bir kısmı 

Ortadoğu ülkelerinden oluşmaktadır. 14 Eylül 1960 tarihinde Bağdat’ta İran, Irak, 

Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezüella tarafından kurulmuştur. Günümüzdeki 

üyeleri Cezayir, Endonezya, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Nijerya, Katar, Suudi 

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezüella’dır. Yani üyelerinin büyük 

çoğunluğu Ortadoğu ülkelerinden oluşmaktadır. Örgütün amacı zarar verici fiyat 

dalgalanmalarını önlemek ve uluslar arası petrol piyasasını istikrara kavuşturmaktır. 

Mart ve Eylül olmak üzere yılda iki kez toplanır. Bunu yanı sıra olağan üstü toplantı 

çağrısı yapabilmektedir. Petrol ihracatının % 55’i bu ülkeler tarafında yapılmaktadır. 

Petrol üretiminde bölgesel yoğunlaşmalarda ise % 30’luk bir oran ile petrolün en 

fazla üretildiği bölge Ortadoğu ülkeleridir. Ortadoğu ülkelerini % 18’lik bir oran ile 

Kuzey Amerika izlemektedir. Üretimde % 12’lik bir oran ile eski Sovyet ülkeleri pay 

sahibidir. Dünya petrol tüketiminde ise % 30 pay sahibi olan Kuzey Amerika’yı, % 

22’lik pay ile Avrupa izlemektedir (Yıldırım, 2003). 

Petrol Ortadoğu ülkelerinden çıkartılıp gelişmiş ülke pazarlarında 

tüketilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile olan ilişkileri 

petrolün transferi açısından da oldukça önemlidir. Petrolün uluslar arası 

taşımacılığından elde edilebilecek önemli bir pay ile Türkiye’nin petrol 
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harcamalarının bir bölümü karşılanabilmesi mümkün olabilecektir. 

Türkiye İran, Irak ve Suriye’den düzenli olarak petrol ithal etmektedir. 

İran’dan petrolün yanı sıra öneli miktarda doğal gaz alımı da yapılmaktadır. Bununla 

birlikte Kuveyt’ten de petrol alımı yapılmaktadır. Fakat 2001 yılında Kuveyt’ten 

petrol alımı durdurulmuştur (Yıldırım, 2003).  

II. Körfez Savaşı öncesi dönemde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

ile Irak Petrol Bakanlığı arasında 1996 yılında petrol sahası geliştirme projesi için 

anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma BM ambargosunun kalkması ile birlikte hayata 

geçirilecekti. Fakat savaş sonrası yapılan anlaşmanın geçerliliği hala belirsizliğini 

korumaktadır. Bunun yanı sıra Suriye ile petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri 

konusunda müzakereler sürmektedir. 

 

1.3.4 Petrol Fiyatlarının Ekonomi Üzerindeki Etkisi 

 

Petrol fiyatlarının yükselmesi, petrolü çok kullanan ülkelerin, petrolün 

vergilendirilmesinden elde edilen gelirlerinin artması anlamına gelmektedir. Örneğin 

ABD için bütçe açığını kapatmanın en kolay yolu petrol fiyatlarını artırmak ya da 

petrol üzerinden alınan vergileri artırmaktır. Bu örnek tüm devletler için de 

geçerlidir. Her ne kadar petrol fiyatlarının artması nedeni ile ekonomiler zarar görse 

de petrolü çok tüketen ülkelerin bütçeleri bu işten kazançlı çıkabilmektedir. Mesela 

fiyatlardaki % 40’lık bir artış aynı zamanda elde edilen vergi gelirlerinin de % 40 

artması anlamına gelmektedir. Tam aksine fiyatlarda %40’lık bir düşüş ise vergiden 

elde edilen gelirin yine aynı oranda düşmesi demektir. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler 

petrol üzerinden büyük rakamlar kazanabilmektedirler. 

1996-2000 yılları arasında ABD, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa ve 

Almanya gibi petrolü kendi tüketicilerine satan ülkeler 1.3 trilyon dolar vergi geliri 

elde etmişlerdir. Buna karşın OPEC ülkelerinin bu 5 yıl içinde elde ettiği gelir sadece 
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850 milyar dolardır. Yani sadece G7 ülkeleri bile tek başına OPEC ülkelerinin petrol 

satışından 450 milyar dolar daha fazla geliri, petrol ürünleri üzerine koydukları 

vergiler aracılığı ile satış gerçekleştiği anda elde etmişlerdir. 

Yükselen petrol fiyatları, milli gelir kalemlerinde fazla harcama oluşturmak 

suretiyle ithalatçı ülkelerin ekonomilerini, enflasyonu artırıcı etkisi ile de başta 

ülkemiz olmak üzere bütçe açığını borçlanma ile kapatan ülkelerin ekonomilerini 

olumsuz etkilemektedir (Afşar,2006). 

Petrolde % 91 ithalata bağımlı olan Türkiye’de bir yandan tüketim artarken 

diğer yandan da fiyatların yüksek seyretmesi ödediğimiz faturayı büyütmektedir. 

Petrol ithalatı için 2005 yılının sadece Ocak ayında 488 milyon dolar, Haziran ayında 

da 715 milyon dolar para ödenmiştir. Türkiye’nin petrol ithalatının tutarı, 2005 

yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre % 36.8 artarak 3.8 milyar 

dolara yükselmiştir. 

Yükselen petrol fiyatları 2005 yılında dünya ortalama ekonomik 

büyümesinin, % 0.8 oranında hız kesmesine yol açmıştır ve tüm ekonomilerde cari 

açık sorunu körüklenmiştir. Öte yandan petrol ürünlerinin TEFE’deki ağırlığı % 10, 

TÜFE’deki ağırlığı ise %4 civarında olduğu için petrol fiyatları enflasyonu yoğun bir 

şekilde etkilemektedir. Yani petrol fiyatlarındaki artış enflasyon üzerinde artırıcı etki 

yapmaktadır. Ayrıca petrol fiyatlarının petrol türevi ürünlere getirdiği etki de 

enflasyonu yükseltmektedir. 

Petrol fiyatlarındaki artış doğal olarak benzin satış fiyatlarına da 

yansımaktadır. Fransa’da benzin fiyatları 2005 yılında % 15,8, Almanya’da % 10, 

İtalya’da % 9.5, İspanya’da da % 12 artmıştır. Ülkemizde ise 1995 yılında 35 bin 

600 liradan satılan benzinin fiyatı son on yıl içinde 60 kat artış göstermiştir. 

Petrol fiyatlarının artması maliyetlerin yanı sıra dış dengede de hasar 

meydana getirmektedir. Petrol fiyatlarındaki artışın ülkemiz ekonomisinde meydana 

getirdiği olumsuzluklar şu şekilde sıralanabilir (Afşar,2006). 

Petrol fiyatlarında artışlar en güçlü ekonomileri bile etkilemektedir. Bu 
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bağlamda dünya ticareti büyümesi yavaşlar. Gelişmiş ekonomiler petrol krizlerinden 

asgari derecede etkilenebilmek için korumacılık yoluna gitmeyi tercih etmişlerdir. Bu 

durumun sonucu olarak da Türkiye’nin ihracatına olan talep düşmektedir. Bu ise 

ülkemizin gelirini kısıtlamakta ve ödemeler dengesinin bozulmasına sebep 

olmaktadır. 

• İthalatının önemli kısmını petrolün oluşturduğu Türkiye, petrol 

fiyatlarındaki artışlar neticesinde miktar olarak daha az petrol alımı yapmasına 

rağmen daha fazla para ödemek zorunda kalmaktadır. Bu durumda da ödemeler 

dengesi yine büyük açıklar vermekte ve ekonomik darboğazlar yaşanmaktadır. 

• Ülkemiz özellikle petrol ithalatından doğan dış ticaret açığını 

kapatabilmek için petrol üreten ülkelere daha çok mal satma yollarını aramakta ve 

açığı bu şekilde gidermeye çalışmaktadır. 

• Türkiye’nin ithalat değerindeki artış, ithal edilen petrol miktarındaki 

artıştan değil petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 

• Petrol fiyatlarındaki yükseliş ülkemizden döviz çıkışını artırmaktadır. 

• 2005 yılında uluslar arası ham petrol fiyatının doğrudan ve dolaylı 

etkileri yüzünden Türkiye’de yıllık enflasyon rakamı Temmuz ayı sonu itibariyle 

1.56 puan yükselmiştir. 

• Petrol fiyatlarının etkisi ÜFE üzerinde daha belirgindir. Bunun nedeni 

akaryakıt fiyatında en büyük payın vergilere ait olmasından kaynaklanmaktadır. 

• Petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi daha çok dolaylı yoldan 

olmaktadır. 

• Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen yurtiçindeki talep gerilerse ve sıkı 

para politikası sürdürülebilirse enflasyon üzerindeki negatif etki önlenebilir. 

• Petrol fiyatlarının enflasyon yaratmasının nedeni; maliyetlerde artış 

yaratmasıdır. 

• Petrol fiyatlarındaki artış maliyet enflasyonu yaratarak, enflasyonu 

artırır. ABD gibi büyük ekonomilerde enflasyon oranlarının artması, FED’in faiz 
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oranları artışına devam etmesi demektir. Bu da gelişmekte olan ülkelere giren 

yabancı sermayenin durmasına ya da geri çekilmesine neden olur. 

• Petrol fiyatlarındaki artışa, merkez bankası enflasyon hedefini 

tutturabilmek için faizleri yükseltmekle cevap verirse ekonomik faaliyetlerin 

daralması gibi çok ciddi bir sonuç ortaya çıkacaktır. 

• Türkiye’de kurların ayda % 4-5 dolayında arttığı bir dönemde, dünya 

petrol fiyatlarının ani yükselişi, ortalama fiyat seviyesini 12 aylık bir dönemde 

ortalama % 15-17 civarında artırmaktadır. 

• Petrol fiyatlarının cari işlemler dengesindeki etkisi, özellikle yüksek 

büyüme ortamında daha da artmaktadır. Çünkü cari işlemler açığında, petrol 

fiyatlarındaki artışa bağlı olarak petrol ithalatından kaynaklanan ilave maliyetler de 

etkili olmaktadır (Afşar,2006). 

 

1.3.5 Petrol Fiyatlarının Cari Açık Üzerindeki Etkisi 

 

Cari işlemler hesabına giren işlemlerin büyük bir bölümü mal ticaretini 

kapsamaktadır. Bu grupta ülke yerleşikleriyle yerleşik olmayanlar arasında alım-

satım veya transfer yoluyla gerçekleştirilen taşınabilir malların ihracatı ve ithalatı 

kaydedilmektedir. Mal ihracatı ülkeden bir değer çıkışını yarattığı için ödemeler 

bilânçosunda alacak olarak kaydedilirken, mal ithalatı ülkeye bir değer girişi ile 

sonuçlandığından bu hesap için borç kaydı yapılmaktadır (Seyidoğlu, 2003). 

Cari işlemlerin ikinci alt grubunu hizmet ticareti oluşturmaktadır. Hizmet 

ihraç ve ithaline ilişkin gelir ve giderlerin kaydedildiği ana hesaptır. Cari işlemlerin 

üçüncü alt grubunu yatırım gelirleri oluşturmaktadır. Doğrudan yatırım, portföy 

yatırımları ve diğer yatırımlardan elde edilen gelir ve ödenen tutarları içermektedir. 

Cari işlemler hesabının son alt grubunu ise tek yanlı transferler (karşılıksız 

transferler) oluşturmaktadır. Ülkeye mal, hizmet ya da para girişi gerçekleştiğinde, 
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bu girişler karşılığında kaynak transferi yapılmıyorsa söz konusu kalem cari 

transferler (karşılıksız transferler) olarak gösterilir. Bu grup altındaki en önemli 

kalem işçi gelir ve giderleridir. 

Cari işlemler hesabına kaydedilen tüm borçlu ve alacaklı işlemlerin 

bakiyesine cari işlemler dengesi denmektedir. Alacaklar ve borçlar toplamının 

birbirine eşit olmaması durumunda, cari işlemler dengesi açık veya fazla 

vermektedir. Özellikle cari işlemler açığı kur artışları üzerinde baskı yaratması ve 

döviz fiyatlarını etkilemesi nedeniyle ekonomi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Cari işlemler hesabı genel bir ifade ile reel sektörün dış dünya ile döviz 

işlemlerinin dengesini vermekte ve özet olarak mal ve hizmet ticareti ile işçi 

dövizleri, dış borç faiz ödemeleri gibi faktör gelir-gider kalemlerinden oluşmaktadır. 

Cari açık, milli gelir muhasebe sisteminde de yurt içinde gerçekleşen tasarruf ve 

yatırım açığını vermektedir. 

Cari işlemler hesabının en önemli kalemlerinden mal ticaretine yönelik olarak 

Türkiye’nin 2006 yılı sonu itibari ile mal ihracat ve ithalat rakamları Şekil 1.1’de 

görülmektedir. Yıllar itibari ile incelendiğinde hem ithalat hem de ihracatta yükselen 

bir eğilim görmek mümkündür (Demirci, 2007) 

 

Şekil 1.23. Mal ihracatı ve ithalatı (Kaynak: Demirci, 2007) 

Son dönemlerde çok sık tartışılan konulardan biri olan büyüyen cari açık problemi 
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ithalatın artmasından çok fazla etkilenmektedir. 2006 yılında sektörel bazda 

incelendiğinde yaklaşık % 17.6 oranında artan ithalata en fazla katkının ham petrol 

ve doğal gazı içeren madencilik ve taşocakçılığı sektöründen geldiği gözlenmiştir. 

Bunun yanı sıra, rafine edilmiş petrol ve ürünleri, ana metal sanayi, makine ve 

teçhizat ile kimya gibi imalat sanayii sektörleri de yüksek katkı sağlamıştır. (TCMB, 

2006). 

 

Şekil 1.24 Ham petrol fyatları ve türkiye’nin ham petrol ithalat rakamları ( Kaynak: Demirci, 2007) 

Şekil 1,2’den de görülebileceği gibi 2006 Ağustos ayında 75 dolar 

civarında olan ham petrolün varili son dönemlerde 55 dolar civarında 

seyretmektedir. Bu durum enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithal eden Türkiye 

gibi ülkeler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

Türkiye’nin yaşadığı cari işlemler açığı probleminin ekonomi üzerinde en önemli 

risk unsuru olarak görülen cari işlemler açığını, petrol fiyatlarındaki yükseliş, 

düşük döviz kurları ve sanayinin ara malı ithalatına olan bağımlılığı olmak üzere 

üç temel unsur tetiklemektedir. Bunlar arasında enerji önemli bir yer işgal 

etmektedir. 2005 yılından 2006 yılına cari açıkta meydana gelen yaklaşık 9 milyar 

dolarlık artışın 1 milyar doları ham petrol ithalatındaki artıştan meydana gelmiştir. 

Son dönemlerde meydana gelen petrol fiyatlarındaki düşüş ilk olarak cari 

açığı etkileyecek ve büyümeyi hızlandırıcı bir etki yaratacaktır. Daha sonra etki 

devam edecek ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde enerji fiyatları dolaylı 

olarak mal ve hizmet fiyatlarını etkileyecektir. Enflasyonun hızını düşürücü bir 

etki yaratacaktır. Daha geniş bir açıdan bakarsak enerji fiyatlarındaki düşüş diğer 
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ülkelerin gelirlerinde artış meydana gelmesine neden olacak ve Türkiye’nin 

ihracatını arttırıcı bir etki yaratacaktır. 

Petrol ve doğalgazın tamamını yurtdışından ithal eden Türkiye, bu 

durumun bedelini cari işlemler açığı ve enflasyonda yaşanan yükselişler olarak 

ödemektedir. Son yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye’nin 

ödediği bu bedeli daha da arttırmaktadır. Türkiye ekonomisinin enerji 

kaynaklarına yani petrol, doğalgaz ve kömür ithalatına katlandığı maliyet 2006 yılı 

sonu itibariyle %40 civarında artmıştır. Petrol ithalatı, kaçak kullanımın da etkisi 

ile fazla bir artış göstermemiş olmasına rağmen ödenen tutar katlanarak 

büyümektedir. Türkiye petrol kullanımı açısından dünyada da sekizinci sırada yer 

almaktadır. Sıralamanın önümüzdeki yıllarda daha üst noktalara çıkacağı tahmin 

edilmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. KURULUŞ YERİ, KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE DEĞERLEME 

YÖNTEMLERİ 

 

2.1. Analitik Hiyerarşi Prosesinin Tanımı  

 

Bu konu ile ilgili olarak AHP ( Analytic Hierarchy Process, Analitik Hiyerarşi 

Prosesi) adı ile anılan teknik 70 li yılların başında Profesör Saaty tarafından 

geliştirilmiştir. AHP tekniği, karar vericilerin çok farklı alanlardaki karar 

problemlerini yapılandırma ve analiz etme sürecine büyük başarı ile hizmet etmiş ve 

yoğun olarak uygulaması yapılmıştır. Bu konuya 3. bölümde ayrıntılı olarak yer 

verilmiştir. 

 

2.2 Kuruluş Yeri 

Kuruluş yerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için önce kuruluş yerinin tanımını 

yapılmalıdır. 

2.2.1 Kuruluş Yerinin Tanımı 

Kuruluş yerinin birçok tanımı yapılmıştır. Ancak burada, en-çok karşılaşılan ve 

amacımız açısından bize yardımcı olacak birkaç tanım vermekle yetinilmiştir. 

Dar anlamda kuruluş yeri; işletmelerin üretim faaliyetlerini üzerinde 

yürüttükleri yerdir. Daha geniş tanımlar vermek istersek: üretim faaliyetleri için 

gerekli teknik ve ekonomik koşulları diğer yerlere göre en elverişli biçimde sağlayan, 

dolayısıyla girişimciyi başarılı kılan yer kuruluş yeridir (Cemalcılar, 1976). Ayrıntılı 

bir başka tanım ise şöyle yapılmıştır: Bir işletmenin tedarik, üretim, depolama ve 
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dağıtım gibi temel fonksiyonlarını ve bunlara bağlı ekonomik amaçlarını gerçekleşti-

rebileceği en uygun yer kuruluş yeridir (Barutçigil, 1983). 

Yukarıdaki tanımları birleştirirsek; işletmelerin üretim faaliyetlerini 

amaçlarına göre en iyi gerçekleştirebilecekleri yer genel olarak kuruluş yerini ifade 

etmektedir diyebiliriz. 

 

2.2.2 Kuruluş Yerinin Kapsamı 

 

Serbest ekonomi düzeninde girişimci kuruluş yeri konusuna maliyet ve kâr 

açısından bakar. Ulusal ekonomi açısından ise ekonomik gelişme ön plana alınır ve 

toplumun dolaylı yararları gözetilir (Cemalcılar, 1976). 

Bir üretim sisteminin dizaynı onun bulunduğu yere bağlıdır. Çünkü sonuçta 

ortaya çıkan fiziksel faktörler işletme ve yatırım maliyetlerini kısmen belirler (Buffa, 

1981). 

Kuruluş yeri ile ilgili faktörler de firmanın faaliyetleri ve maliyet yapısı 

üzerinde önemli etkiye sahip olabilir. Ayrıca, kurulmakta olan bir fabrikada 

problemlerin çoğunun yer ile ilgili olduğu söylenebilir (Garrett ve Silver, 1973). 

İşletmeler için iyi bir kuruluş yeri seçimi iyi bir başlangıçtır. Yanlış bir 

kuruluş yeri seçimi kaynakların özellikle ulaştırma hizmetlerinin israfına yol 

açacaktır. Bir işletmenin serbest rekabet koşulları altında ayakta kalabilmesi, 

mümkün olan en yüksek kârı elde etmesi, isabetli seçilmiş kuruluş yerine önemli 

ölçüde bağlıdır (Tenker, 1969). 

Yeni bir teşebbüs için, yer problemi öncelikle önemlidir. Uygun olmayan bir 

kuruluş yeri, firmanın yok olmasına sebep olabilir (Garrett ve Silver, 1973). Kuruluş 

yeri seçiminin önemini bu kadar dar boyutlarda düşünmek hatalıdır. Yer seçimi, 

fabrikanın iç yerleşme düzenini, yatırım ve işletme maliyetini ve hatta organizasyon 
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yapısını önemli ölçüde etkiler (Kobu, 1982). 

Fabrika tasarımını etkileyen fiziksel faktörler açısından yer seçimi, enerjinin 

satın alınıp alınamayacağını; ısıtma ve havalandırma ihtiyaçlarının miktarını; 

yöredeki taşeronların durumuna bağlı olmak üzere yapılacak parçalar için gerekli 

kapasiteyi; satıcının güvenilirliğine bağlı olarak hammaddeler için gerekli depo 

alanını; boşaltma ve yükleme için gerekli taşıma türlerini belirler (Buffa, 1981). 

 

2.2.3 Kuruluş Yerinin Özellikleri 

 

Aynı yerde kalmanın "rasyonel tasarrufları" veya "psişik karı", yeni kuruluş 

yerinin avantajlarına daha ağır bastığı zaman değişiklik normal olarak ortaya 

çıkacaktır (Garrett ve Silver, 1973), bir fabrika yeri seçmek çok ayrı özellikler 

gösterir. Tek fabrika yeri seçiminde kuruluş amaçlarına uygun faktörler dikkate 

alınırken birden fazla fabrika yeri seçiminde, yani sisteme yeni bir fabrika ilave 

edilmek istendiğinde sistemin verimliliğini bir bütün olarak optimize etmek gerekir. 

Yer seçimi problemi sadece bir kez ortaya çıkmaz. Yer değiştirme ve 

bulunduğu yerde kalma sorunu bir işletme için her zaman vardır (Buffa, 1981). 

 

2.3 Yer Seçimi 

 

Yer seçimi, temel olarak iyi bir yer bulunması işlemidir. Bunu başarmak 

oldukça iyi bir aşamadır. İşletmeci açısından yer seçimi, ölçülmesi mümkün maliyet 

unsurları ile uzun vadeli ve görünmeyen maliyet unsurlarının toplamını minimum 

yapan bir çözümün bulunmasıdır. Yer seçiminin daha başlangıçta sağlam temellere 

dayalı olması gerekir. Günümüzde yanlış ve isabetsiz bir seçimi sonucu, gelişemeyen 
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ve zaman akışı içinde ortadan kalkan birçok işletme vardır (Özgen, 1987). 

Yer seçimi üç aşamadan oluşan bir problemdir (Kobu, 1982): 

• İstasyonun kurulacağı bölgenin seçimi: Bu aşamada ülkenin mevcut 

bölgelerinden biri seçilir, örneğin, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, gibi. 

• Bölgenin belirli bir yerinin seçimi: Bu aşamada tespit edilen bölge 

içerisinde belirli bir yer seçilir, örneğin, Doğu Anadolu Bölgesinin seçildiğini 

varsayalım. Bu durumda Erzurum yöresi, Erzincan-Çayırlı ve Erzurum-Aşkale 

arasında kalan yerler muhtemel kuruluş yerleri olarak belirlenebilir. 

• Belirlenen yer içerisinde istasyonun kurulacağı arazi parçasının 

seçimi: örneğin, Erzurum-Aşkale arasında bir kesimin seçildiğini varsayalım. Bu 

aşamada seçilen kesim içerisinde fabrika yeri tam olarak belirlenir. 

Kuruluş yeri seçiminde izlenen yollardan biri de, 50 veya 100 km çapında bir 

daire çizilir ve bu daire içinde kalan yerlerin daire dışındaki yerlere göre aynı 

avantajlara sahip olduğu farz edilerek en uygun yerin seçilmesine çalışılır (Garrett ve 

Silver, 1973). 

Kuruluş yerlerini, şehre olan uzaklığı ile ilgili olarak ayırmak ve her birinin 

olumlu ve olumsuz yönlerini belirtmek gerekir. Kuruluş yerleri şehir içinden kırsal 

bölgeye doğru şöyle bir ayırıma tabi tutulabilir (Gülerman, 1978). 

• Şehir içindeki bir kuruluş yeri, 

• Şehir dolaylarındaki bir kuruluş yeri, 

• Kırsal bölgelerdeki bir kuruluş yeri, 

Bu üç kuruluş yerinin de birbirlerine göre avantajlı ve dezavantajlı olduğu 

yönleri vardır. Bu kuruluş yerlerinin olumlu yönlerini tablo halinde göstermek 

mümkündür (Garrett ve Silver, 1973). 
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Tablo 2.1: Kuruluş yerlerinin olumlu yönleri     

1-Şehir İçindeki Bir Kuruluş Yerinin Olumlu Yönleri 
a.       Hammadde, işgücü ve mamul mallar için çok iyi 

taşıma sistemleri. 

b.      Geniş işgücü arzı (Vasıflı-Vasıfsız) 
c.       Tamamlayıcı yan sanayiler (malzeme kaynağı, 

kalifiye işgücü ve IBM gibi hizmetler). 
d.      Geniş yerel pazarlar (sanayi ve perakendeci 

müşteriler). 
e.       Büyük finans kolaylığı (Kuruluşların varlığı ve 

pratiklerin geliştirilmesi). 
f.       Kamu hizmetleri (caddeler, polis teşkilatı, itfaiye, 

enerji, kanalizasyon). 

g.      İşletme hizmetleri (Bilgi-işlem, danışma vs.) 

h.      Sanayi ve işletmeye yönelik yurttaşlıkla ilgili tutumlar. 

2-Şehir Dolaylarındaki Bir Kuruluş Yerinin Olumlu Yönleri 
i.        Uyum (Aynı anda hem şehir hem de kırsal kesimin 

avantajlarından bir dereceye kadar faydalanılabilir). 

j.        Planlı sanayi parkları (organize sanayi bölgeleri). 
k.      Geniş arazi bulma olanağı (şehir içindeki yerden daha 

az sınırlayıcı yasalar ve daha düşük vergi). 
l.        Kalifiye işgücü, finans, yan sanayiler ve yerel 

pazarların çok yakındaki şehirdeki yerlerle mukayese edilmesi 
olasıdır. 

3-Kırsal Bölgelerdeki Bir Kuruluş Yerinin Olumlu Yönleri 

m.    Bol su (Derelerden, göllerden, su kanallarından) 

n.      Ucuz arazi (genişleme, park etme) 

o.      Çok düşük vergiler 

p.      Sınırlayıcı yasalar çok az 
q.      İşgücünün sabit olması (çok düşük hareketlilik, çok 

düşük rekabet, çok düşük ücretler). 

r.        Eğlence olanağı (Avcılık, balıkçılık vs. ile) 

 
 

Görüldüğü gibi, yukarıda bahsedilen kuruluş yerlerinin, her birinin diğerine göre 
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avantajlı olduğu yönler vardır. Yer seçimi analizlerinin güçleşmesine neden olan 

faktörlerden biri de budur. 

 

2.3.1 Yer Seçimi Analizlerinin Dinamik Niteliği 

 

Bir fabrikanın yerinde kalması veya taşınması problemi ile sık sık karşılaşılır. Ancak 

taşınma oldukça pahalı bir işlem olduğundan dolayı uygulanması daha ucuz olan 

başka alternatiflerle birlikte düşünülerek değerlendirilebilir (Kobu, 1982). 

Bir ülke içerisinde mevcut ve yeni kurulacak tesislerin zaman akışı içinde 

daima hareket halinde olduğu görülür. Yer seçimini etkileyen faktörlerden birinin 

önemini kaybetmesi, başka birinin de önem kazanması sonucunda bir endüstri yer 

değiştirmek zorunda kalabilir. Satışların artması, pazar kayması, kaynakların 

tükenmesi, gibi sebeplerden dolayı firma aşağıdaki kararlarla karşı karşıya kalabilir 

(Garrett ve Silver, 1973): 

• Genişlememek ve büyümeden kaçınarak, işi rakiplere bırakmak. 

• Genişlememek, fakat alt sözleşme (taşeronlara iş vererek) yaparak işi 

korumaya çalışmak. 

• Mevcut yeri genişletmek. 

• Mevcut yeri muhafaza etmek fakat farklı yerlerde yeni tesisler 

kurmak. 

• Mevcut yeri tamamıyla terk etmek ve yeni kuruluş yeri bulmak. 

Firmalar yukarıdaki alternatiflerin biri veya birkaçı ile her an karşılaşabilirler. 
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2.3.2 Yer Seçimi Analizlerinin Amacı 

 

Yer seçimi analizlerinin amacı, seçilen yerin etkilediği bütün maliyetlerin toplamını 

en aza indirmektir (Buffa,1981). Bu analizler firmanın amacına uygun çeşitli 

alternatifler arasından en uygununu belirlemeye yönelik çalışmaları kapsar. 

Daha genel bir ifadeyle, yer seçimi analizlerinin amacı yanlış kuruluş 

yerlerinin seçilmesine engel olmaktır (Gülerman, 1978) denilebilir. 

 

2.3.3 Yer Seçimini Etkileyen Faktörler 

 

Yer seçiminin amacının, seçilen yerin etkilediği bütün maliyet unsurlarının toplamını 

en aza indirmek olduğunu dana önce belirtmiştik. Bu maliyet unsurları bütün 

endüstrilerde yer seçimi kararlarını etkilerler. Fakat bunların oransal önemi üretilen 

ürünün mahiyetine ve kullanılan teknolojiye bağlı olarak endüstriden endüstriye 

değişir. Bir endüstride ürün miktarı (veya hammadde) ağırlıkta olduğu zaman taşıma 

maliyetleri bir yer belirleme faktörü olarak vurgulanır. Örneğin tuğla, cam ve 

çimento fabrikaları ihtiyaç duyulan hammaddeye yakın yerlere kurulmalıdır (Garrett 

ve Silver, 1973). 

Üretim sürecinin oldukça kabiliyetli çalışanlar gerektirdiği elektronik ve 

uzayla ilgili endüstriler gibi farklı bir durumda, çok yetenekli işgücünün varlığı çok 

önemli bir yer seçimi faktörü olur. Bu endüstriler için çok iyi üniversite ve araştırma 

merkezlerinin yanına firmayı yerleştirmek de oldukça önemlidir. 

Bir kuruluş yerindeki ücret hadlerinin başka bir kuruluş yerine göre daha 

düşük olduğu da dikkate alınabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ücret 

hadlerinin düşüklüğü değil, birim işgücü maliyetinin düşük olması veya işgücü 

prodüktivitesinin yüksek olmasıdır. 
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Kuruluş yeri kararı vermek isteyen bir firma yüksek verimlilik ve düşük ücret 

seviyesi avantajlarının her ikisini birden elde etmek isteyecektir. Bu yüzden deniz 

aşırı kuruluş yerleri bile cazip olabilir. Yine de işgücü maliyeti ile ilgili muhtemel 

avantajlar diğer faktörlerin dezavantajları ile dengelenebilir ya da yakıt, enerji, 

vergiler, taşıma, kredi, sermaye malları ve diğer masraflar işgücü avantajlarından 

daha ağır gelebilir. Petrol ve kimya gibi (sermaye teçhizatı için) büyük yatırımlar 

gerektiren endüstrilerde işgücü maliyetleri toplam maliyetlerin sadece küçük bir 

yüzdesini ifade ettiğinden dolayı, yer seçimi kararlarında işgücü ile ilgili olmayan 

maliyetler daha önemli olmaktadır. Öte yandan konfeksiyon, tekstil ve diğer "emek-

yoğun" endüstrilerde işgücü maliyetleri toplam maliyetin büyük bir yüzdesini 

oluşturur} bundan dolayı genel olarak, ücret seviyesinin düşük olduğu yerlerde 

yerleşmek bu endüstrilerin yararınadır. 

Kullandığı teknoloji, üretim tipi, hitap ettiği pazar devletin hukuki yapısı, 

iklim, yaşama imkânları, toplumun tutumu, kamu hizmetlerinin varlığı, vs. gibi diğer 

faktörler de firmaların kuruluş yeri seçimini etkilerler. 

Kısaca, her bir endüstri kârlı olabilecek kuruluş yerini belirlemek için farklı 

maliyet faktörlerinin nispi önemini değerlendirmek zorundadır (Garrett ve Silver, 

1973). Sadece bir tek faktörü dikkate almak optimal kuruluş yeri seçimine yardımcı 

olmayacaktır. 

 

2.3.4 Yer Seçimini Etkileyen Faktörlerin Sınıflandırılması 

 

Genel olarak bu faktörleri fiziksel ve fiziksel olmayan faktörler olarak 

sınıflandırabiliriz. Yer sicimi problemini güçleştiren konuların başında da bu 

faktörlerin yukarıda sınıflandırıldığı gibi farklı özellikler taşımaları gelmektedir. 

Fiziksel faktörlere göre yapılan bir analiz sonucu seçilen kuruluş yeri, fiziksel 

olmayan faktörler dikkate alındığı zaman uygun bir kuruluş yeri olarak 

seçilmeyebilir. Yine aynı şekilde bugünkü durum dikkate alınarak bir fabrika yeri 
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seçilirse, geleceğe ilişkin uzun dönem maliyetleri göz önüne alındığında bu yer en 

uygun kuruluş yeri olma özelliğini sürdüremeyebilir (Özgen, 1987). Yine fiziksel 

faktörlere göre yapılan bir analiz sonucu yüksek maliyetle üretime imkân tanıdığı 

için seçilmeyen bir kuruluş yeri fiziksel olmayan ve sayısal olarak ifade edilemeyen 

faktörler dikkate alındığı zaman uygun bir kuruluş yeri olarak seçilebilir. 

Fiziksel faktörler, sayısal olarak ifade edilebilen taşıma maliyetleri, işgücü 

maliyetleri, sermaye maliyetleri, faaliyet giderleri vb. gibi unsurları kapsar. 

Fiziksel olmayan faktörler ise sendikalaşma derecesi, kamu hizmetlerinin 

varlığı, iklim, yasak bölgeler, toplumun tutumu, yaşama imkânları, okullar, 

gelecekteki gelişmeler vb. gibi sayısal olarak ölçülemeyen ancak bir yerden diğer bir 

yere göre nispi olarak değerlendirilebilen faktörleri kapsar. 

Yukarıda izah edilen faktörler üç aşamalı olarak belirttiğimiz kuruluş yeri 

seçimi problemimi de değişik derecelerde etkiler. Bölge seçimi için çok önemli olan 

bir faktör, il veya ilçe seçimi için aynı derecede önemli olmayabilir. Tablo 2.2 bu 

faktörlerin kuruluş yeri seçiminde hangi aşamalarda daha önemli olduğunu 

göstermek için hazırlanmıştır. 
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Tablo 2.2: Kuruluş yeri faktörlerinin önemli oldukları aşamalar 

Faktörler Bölge İl ve İlçe Konum 

Yeri 

Taşıma X   

Sendikalaşma derecesi  X  

İşgücü X   

Kamu hizmetlerinin 

varlığı 

  X 

Çalıştırma Maliyeti   X 

Hammaddeye Yakınlık X   

İklim X   

Yasak Bölgeler X   

Yaşama İmkanları  X  

Su X   

Toplumun Tutumu  X  

Okullar  X  

Teşvik Tedbirleri  X  

Pazara Yakınlık X   

Gelecekteki Gelişmeler   X 

Fiziksel ve fiziksel olmayan yer seçimi faktörlerinin kısaca açıklanması 

yararlı olacaktır. 

 

2.3.4.1 Taşıma Faktörü 

 

Bütün işletmeler üretim faaliyetlerini yürütmek için gerekli ham ve yardımcı 

maddeleri satın almak ve bunları iş yerine getirmek, ürettiği mamulleri de pazara 

göndermek zorundadırlar (Gülerman, 1978). Bu süreç içerisinde işletmelerin bazen 

bir bazen de iki yönlü taşıma giderlerine maruz kalacakları ortaya çıkmaktadır. 
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İşletmeler katlanmak zorunda oldukları taşıma maliyetlerini azaltmak için ya 

hammadde kaynağına, yada pazara yakın yerlere yerleşmek zorunda kalacaklardır. 

Başlangıçta taşıma giderlerine göre seçilmiş bir kuruluş yerinin kısa bir süre 

sonra geçerliliğini kaybetmesi mümkündür. Ulaştırma hizmetlerinin gelişmesi hem 

maliyetler hem de süre açısından önemli değişikliklere sebep olmakta ve taşıma 

faktörünün yer seçiminde belirleyici faktör olma özelliğini azaltmaktadır. 

 

2.3.4.2 Haberleşme Olanakları 

 

Bütün PTT hizmetlerinin, gelişmiş bir basının, duyuru-ilân reklam unsurlarının 

varlığı haberleşme olanaklarının değerlendirilmesinde önemli bir yer 

tutacaktır.(Güvemli, 1985). 

 

2.3.4.3 İşgücü 

 

Kuruluş yeri seçilirken, sayıca yeterli işgücü veya nitelik bakımından uygun 

işgücünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınır. İşletmeler ihtiyaç duydukları 

vasıflı veya vasıfsız işgücünün bulunduğu yerlerin yakınında yerleşmek isteyebilirler 

(Cemalcılar, 1976). 

İşgücünün ihtiyaç duyulan zamanda hazır olması, özellikle mevsimlik 

endüstriler için önemlidir. Ancak daha önemlisi Garrett ve Silver'in ileri sürdükleri 

gibi, işgücü prodüktivitesinin yüksek olduğu yerlerin daha uygun bir kuruluş yeri 

olması gerektiğidir. 
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2.3.4.4 Enerji Kaynakları 

 

İşletmeler, ihtiyaç duydukları enerjinin bol ve ucuz olduğu yerleri kuruluş yeri olarak 

seçebilirler. Özellikle su, kömür ve elektrik enerjisi kaynaklarının bulunduğu yerler 

tercih sebebi olabilirler. Örneğin, çimento, şeker gibi enerji ihtiyacı fazla olan 

işletmeler, ucuz su ve elektrik enerjisi elde edilen akarsu kenarlarında kurulur. 

 

2.3.4.5 İklim 

 

Sıcaklık, yağış, nemlilik, rüzgar gibi unsurları kapsayan iklim, önemli bir yer 

belirleme faktörü olabilir. İşletmenin ürettiği mamullerin iklimden etkilenmesi 

mümkün olabileceği gibi, soğuk bölgelerde kurulan işletmelerin ısıtılması için ilave 

masraflara katlanılması da gerekebilir. 

Bu nedenlerle iklim şartları normal olan yerlerin kuruluş yeri olarak 

seçilmesinde yarar vardır (Cemalcılar,1976). 

 

2.3.4.6 Sendikalaşma Derecesi ve Kamu Meslek Kuruluşlarının 

Varlığı 

 

Maliye, çalışma, vb. Bakanlıklara bağlı kamu ile ilgili kuruluşlara yakın 

yerler, Belediye hizmetlerinden yararlanmak için Belediye sınırları içinde yada 

dışında olmak, Sanayi ve Ticaret Odaları, işçi ve işveren sendikaları gibi kuruluşlara 

yakın olmak kuruluş yeri seçimini etkileyebilir (Güvemli, 1985). 
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2.3.4.7 Eğitim ve Eğlence 

 

Çalışanlarının sosyal ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bölgeler uygun kuruluş 

yeri olabilir. Kendilerinin ve çocuklarının eğitim, eğlence, gezinti ve kültürel 

ihtiyaçlarının karşılanacağı yerler uygun kuruluş yerleri olabilir.  

 

2.3.4.8 Su 

Hemen hemen bütün sanayilerde kaçınılmaz derecede lüzumlu olan bir girdi 

kalemi de sudur. Suya hem insanların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması hem de 

birçok sınai amaçlar için (kasanlar, soğutucular, sınai işlemler) ihtiyaç vardır. 

Kuruluş yeri faktörü olarak en önemli etkisi bir yerde bulunup bulunmadığıdır. Bu 

etki, diğer faktörlerin tayin ettiği alternatif yerlerde suyun istenen miktar ve kalitede 

bulunması halinde en az öneme sahip olacaktır. Bu yerlerden bazılarında su bulunup 

diğerlerinde bulunmadığı takdirde, su önemli bir kuruluş yeri faktörü haline gelir 

(Tenker ve Osmanağaoğlu, 1967). 

 

2.3.4.9 Teşvik Tedbirleri ve Bölgesel Kolaylıklar 

 

İşletmeleri geri kalmış bölgelere çekmek için devletin sağladığı teşvik 

tedbirleri kuruluş yeri seçimini etkileyen önemli bir faktördür. 

Belediyeler ve mahalli idareler de bölgelerini geliştirmek amacıyla 

girişimciyi, arsa temini ve vergi resim ve harçlardan muaf tutmak yoluyla teşvik 

edebilirler (Cemalcılar, 1976). 
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2.3.4.10 Desantralizasyon Politikası 

 

Bir ülkenin belli bölgelerindeki toplanmaları azaltmak için bazen kasıtlı bir 

yayılma politikası uygulanır. Benzer şartlar altında bulunan veya az bir dezavantaj 

olsa bile belli bölgelerdeki sınaî kuruluşlar, genellikle yukarıda bahsedilen teşvik 

tedbirleri ve bölgesel kolaylıklar ile desteklenir (Tenker ve Osmanağaoğlu, 1967). 

 

2.3.4.11 Diğer Faktörler 

 

Yukarıda belirttiğimiz kuruluş yerini etkileyen faktörler dışında, bazı 

etkenlerin kuruluşu uygun olmayan bir yere götürdüğüne rastlanır. Bazı politik 

yararlar veya girişimcinin kendi yerleştiği bölgede yatırım yapma arzusu gibi 

nedenler de kuruluş yeri seçimini etkilerler (Gülerman, 1978). 

 

2.4 Yer Seçiminde Değerleme Yöntemleri 

 

Genel olarak fabrika yerinin seçimi, ölçülmesi mümkün maliyet unsurları ile 

uzun vadeli ve görünmeyen maliyet unsurlarının toplamını minimum yapan bir 

çözümün bulunmasıdır. Taşıma maliyeti, arazi fiyatı, inşaat masrafları, enerji gibi 

unsurların önceden hesaplanması oldukça kolaydır. Fakat toplumun tutumu, kalifiye 

işgücü kaynaklarının gelecekteki durumu, bölgesel vergi avantajları, bölgenin 

gelişimi gibi uzun vadeyi kapsayan belirsiz maliyet unsurlarının değerini bulmak ve 

bugünkü değerleri ile maliyete katmak güçtür. 

Yer seçimi analizlerinin sağlıklı bir sonuç vermesi, güvenilir kaynaklardan 
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gerçekçi bilgilerin toplanmasına bağlıdır. Bilgi toplamanın belirli bir metodu yoktur. 

Ancak araştırıcı aşağıdaki bilgi kaynaklarından sistematik bir çalışma ile bilgi 

toplayabilir (Kobu, 1982). 

• DİE yayınları, 

• DPT , 

• Etibank, TEK, DSÎ, TCK vb. kuruluşların istatistik ve bültenleri, 

• Ticaret ve sanayi odaları yayınları, 

• Bankalar, 

• AID, OECD, ILO, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların 

yaptıkları özel araştırmaların raporları, 

• Belediyeler, 

• Bölgesel kalkınma projeleri, 

• Sendikalar, sanayi birlikleri ve mesleki kuruluşlar, 

• Emlakçiler, 

• Bölgedeki firmalar, 

• Reklâm şirketlerinin araştırmaları, 

• Çeşitli bankaların proje departmanları, 

• Üniversiteler, 

• İlgili bakanlıklar, 

Yukarıda sıralanan kaynaklardan elde edilen bilgiler çeşitli teknikler 

kullanılarak en uygun kuruluş yeri seçiminde kullanılırlar. En çok kullanılan 

teknikler; kıyaslamalı tablolar, çubuk diyagramları veya grafikler gibi basit araçlar ve 

Lineer programlama, dinamik programlama gibi ileri matematik teknikleridir. Yer 

seçiminde kullanılan bu ileri matematik modeller bilgisayarlar yardımı ile çok 

karmaşık yer seçimi problemlerine kısa bir süre içinde çözüm getirebilmektedir. 
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Yukarıda bahsedilen teknikler dışında İ. İlhami Karayalçın tarafından 

sıralanan değerleme ölçütlerinden (Demir, 1982) bazıları aşağıya alınmıştır. 

• Kazanç ölçütü, 

• Maliyet ölçütü, 

• Önem Katsayısı ölçütü, 

• Yatırım rantabilitesinin karşılaştırılması ölçütü. 

Kazanç ölçütünde kazancı sağlayan öğeler, satış gelirleri ve maliyet giderleri 

her yer için ayrı ayrı hesaplanır. Bu yerler içinde en fazla kazancı sağlayan yer uygun 

kuruluş yeri olarak seçilir. 

Maliyet ölçütünde ise, muhtemel yerler içerisinde en düşük maliyete sahip 

olan yer uygun kuruluş yeri olarak seçilir, önem katsayısı ölçütü, muhtemel yerlere 

eşit ağırlık verilmiş unsurların her biri karşısında puan verilir. En çok puan toplayan 

yer uygun kuruluş yeri olarak seçilir. 

Beklenen satışlar ve maliyetlerden beklenen kazançların hesaplanması ve 

ilgili yatırımlarla karşılaştırılması yöntemine de "yatırım rantabilitesinin 

karşılaştırılması" diyoruz. 

 

2.4.1 Kalitatif Faktör Analizi 

 

Bu metot da ilk adım, parasal olarak değerlendirilemeyen ama kuruluş yeri 

için önemli olduğu düşünülen faktörlerin bir listesini yapmaktır. Bu faktörler nispi 

önemlerine göre sıralanır veya bunların ayrı ayrı değerlerini gösteren puanlar verilir. 

Puan verme sisteminin (Garrett ve Silver, 1973) dizaynında üç adım vardır. İlki, daha 

öncede bahsettiğimiz kuruluş yeri ile ilgili önemli, fiziksel olmayan faktörlerin 

hepsinin ayrıntılı bir listesini yapmaktır. 
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Sonraki adım, kalitatif olarak ölçülen bu faktörlerin her biri için bir tartı 

geliştirmekti. Bu tartı, belirli kısımlara verilen puanlardan oluşmalıdır. Tablo 2.3’de, 

yarı kalifiye işgücünün ölçüsü "mevcut değil"den "Kalifiye işgücünün aşırı 

bolluğuna" kadar uzanır. Bu tartı ile verilen puanlar 0 ile 80 arasındadır. 

Üçüncü adım, bu faktörlere ağırlık vermektir. Bu faktörlerin birbirine göre 

nisbi önemleri değiştiği zaman puanlama da değişir. 

Tablo 2.3: Fiziksel olmayan faktörlere puan verme 

Durumun Değerlendirilmesi (Yeterli Eğitim İmkanları, Personelin Örgüte 

Çekilmesi) 

Okul veya laboratuar yok 0 

Çok düşük kaliteli birkaç imkan var 50 

İyi sanayi laboratuarları var fakat eğitim imkanları yok 100 

İyi eğitim imkanları var fakat endüstriyel imkanları yok 150 

İyi eğitim ve sanayi imkanları var 200 

Çok iyi imkanlar ve gelecek durum  250 

İşgücü Birikimi (Yarı Vasıflı Üretim İşçilerinin Varlığı) 

Mevcut değil 0 

Fazla ücretle sınırlı sayıda işgücü var 20 

Şu anda yeterli sayıda var fakat gelecekte yok 40 

Şu anda ve gelecekte yeterli sayıda işgücü var 60 

Aşırı derecede vasıflı işgücü var 80 

Toplumun Tutumları (İşletmenin Faaliyetlerini Kabul Etme ve İsteme) 

İşletmenin faaliyetlerine tamamen karşı 0 

İstemeyerek kabul etme 25 

İşbirliği 50 

Yüksek derecede işbirliği ve yardımlaşma 75 

Maliyet faktörlerinin değerlendirilmesinde kullanılan bu yöntem bu 

faktörlerin başlangıç ağırlıklarının belirlenmesi ve belirli bir kuruluş yerinin tespit 

edilmesindeki uygun faktörlerin belirlenmesi konularında eleştirilebilir. Şöyle ki; 
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Başlangıç ağırlıkları tamamen yanıltıcı olabilir veya dikkate alınan bir faktör kuruluş 

yeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmayabilir. 

 

2.4.2 Ölçülemeyen Faktörlerin Kıyaslanması 

 

Bu yöntemde de ilgili faktörler sıralanır ve bu fiziksel olmayan faktörler 

değerlendirilir. Tablo 2.4’de yer seçimi faktörlerinin üç muhtemel yeri için yapılan 

değerlendirilmesi verilmiştir (Kobu, 1982). 

Tablo 2.4: Ölçülemeyen maliyetleri kıyaslama 

DEĞERLENDİRMEDE VERİLEN 

DERECELER 
YER SEÇİMİ 

FAKTÖRLERİ 
A B C 

İşgücü Varlığı Yeterli Yeterli Az 

Taşıma İmkânları İyi Çok iyi İyi 

Toplumun Tutumu Orta İyi İyi 

Bölgenin Gelişimi İyi Çok iyi Yeterli 

Su Yeterli Çok iyi Yeterli 

İklim  İyi Çok iyi Çok iyi 

Ölçülemeyen faktörlerin kıyaslanması yolu ile seçilen yerin avantajlı olup 

olmadığı görülür ve daha sonra yapılacak olan veya yapılmış olan fiziksel faktör 

analizleri sonucunda ortaya çıkan alternatiflerin değerlendirilmesinde karar vericiye 

yardımcı olur. 
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2.4.3 Sıralama Planı 

Bu yöntemde, önce değişik fabrika yerlerine verilebilecek maksimum puanlar 

belirlenmekte ve tavan puan dikkate alınarak her alternatife gerekli puanlar 

verilmektedir» Puanlama işlemleri sonucunda en yüksek toplam puana sahip kuruluş 

yeri en uygun kuruluş yeri olarak seçilmektedir (Özgen, 1987). Tablo 2.5'de sıralama 

planına bir örnek verilmiştir: 

Tablo 2.5: Sıralama planı 

Ölçülemeyen 

Faktörler 

Verilebilen 

Maksimum Puan 
A Yeri B Yeri C Yeri 

Taşıma İmkânları 300 200 250 175

Sendikalaşma 

Derecesi 

100 80 90 100

İşgücü Varlığı 350 350 300 300

Kamu Hizmetleri 100 75 100 100

İklim 200 150 175 100

Toplumun Tutumu 200 175 150 125

Gelecekteki 

Gelişmeler 

100 70 60 50 

TOPLAM 1350 1100 1125 950

Tablo 2.5'e göre en uygun kuruluş yeri B'dir. Bu tür analizlerin daha güvenilir olması için 

maliyet analizleri ile desteklenmesi gerekir. 

 

2.4.4 Çift Tartılandırma Yöntemi 

 

Bu yöntemde yer seçimini etkileyen faktörlere belirli aralıklar arasında değişen 

tartılar verilir. Daha sonra aday kuruluş yerlerinin de alabileceği puanlar belirlenir. 

Faktör ağırlıkları ile bu puanların çarpımları aday yerlerin her faktörden aldığı 
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puanları gösterir. Tabloda ki hücrelerin alt yarısına yazılan bu rakamların sütunlar 

boyunca toplanması ile bulunan rakamlar aday yerlerin değerlemedeki sırasını 

belirler (Kobu, 1982). 

Tablo 2.6: Çift tartılandırma yöntemi ile yer seçimi 

ADAY KURULUŞ YERLERİ 
FAKTÖRLER Ağırlık A B C 
TAŞIMA 8 3 24 2 16 4 32 
İŞGÜCÜ 9 5 45 3 27 2 18 
HAMMADDE 7 4 28 4 28 6 42 
PAZARA 
YAKINLIK 

8 5 40 8 64 6 48 

İKLİM 6 6 36 3 18 2 12 
YAŞAMA 
İMKÂNLARI 

5 4 20 2 10 3 15 

YASAK 
BÖLGELER 

6 3 18 5 30 4 24 

TOPLAM 
PUANLAR 

  211   193   191   

 

Yukarıda bahsedilen basit tekniklere ilave olarak ölçüleme-yen faktörlere sübjektif 

değerler verilerek de yer seçimi analizleri yapılabilir. 

 

2.4.5 Kuruluş Yeri Seçiminde Fiziksel Faktörlerin Analizi 

Yer seçimi problemi fiziksel faktörlerden büyük ölçüde etkileniyorsa ve 

bunlara ait bilgiler duyarlı bir şekilde toplana-biliyorsa, basit kârlılık hesapları ile bu 

tür problemleri çözmek mümkündür. Problemin karmaşıklaşması halinde ise ileri 

düzeyde matematiksel teknikler ve bilgisayar programları kullanılabilir. 

2.4.5.1 Maliyet Analizi 

Bu analizde ilk olarak her fabrika yerine ilişkin maliyet kalemleri ayrı ayrı 

tahmin edilir. Gerekli maliyetler hesaplandıktan sonra alternatif kuruluş yerleri birim 

70



 

maliyet veya toplam maliyet ölçülerinden herhangi biri göz önüne alınarak karşılaş-

tırılır. Sonuçta en düşük maliyetli alternatif kuruluş yeri olarak seçilir (Özgen, 1987) 

Bir işletmenin üç alternatifi karşılaştırmak için aşağıdaki tabloyu 

düzenlediğini varsayalım: 

Tablo 2.7: Maliyet analizi ile yer seçimi 

Maliyet Kalemleri A Yeri B Yeri C Yeri 

TAŞIMA 

ENERJİ, SU, vs. 

GENEL İMALAT GİD.

200.000

100.000

50.000 

150.000

75.000 

100.000

175.000 

60.000 

75.000 

TOPLAM 350.000 325.000 310.000 

ARSA 

BİNA 

50.000 

100.000

60.000 

150.000

80.000 

160.000 

GENEL TOPLAM 500.000 535.000 550.000 

 

Tablo 2,7’ye göre en düşük toplam maliyetli kuruluş yeri olan A yerinin seçilmesi 

gerekir. 

2.4.5.2 Yatırımın Rantabilitesinin Karşılaştırılması Yöntemi 

 

Bu yöntem de her kuruluş yeri alternatifi için ayrıntılı yatırım hesapları 

yapılır. Ayrıca beklenen satışlar ve maliyet giderlerinden beklenen kazançlar 

hesaplanır ve bunlar ilgili yatırımlarla karşılaştırılır. Böylece muhtemel kuruluş 

yerlerinin değişik rantabilite değerlerine göre girişimci uygun yerleri seçer (Demir, 

1982). Bu yöntemle ilgili bir örnek Tablo 2.8'de verilmiştir. 
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Tablo 2.8: Yatırımın rantabilitesinin karşılaştırılması 

 A B C 

Üretim Maliyetleri 

Satış Gelirleri 

100.000 

150.000 

90.000 

150.000 

95.000 

140.000 

Net Kar 

Yatırım Tutarı 

Yatırım Rantabilitesi

50.000 

200.000 

% 25 

60.000 

260.000 

% 23 

45.000 

240.000 

% 19 

 

Tablo 2.8'e göre yatırımın rantabilitesinin en yüksek olduğu A yeri seçilmelidir. Bu 

yöntemde dikkat edilecek hususlardan biri de fiziksel olmayan faktörlerin parasal 

değerlerinin duyarlı bir şekilde tahmin edilerek analize katılmasıdır. Bu, yöntemin 

güvenilirliğini arttıracaktır. 

 

2.4.5.3 Kuruluş Yeri özet Maliyet Tablosu 

 

Muhtemel kuruluş yerleri için maliyet verilerinin mukayese edilerek 

değerlendirilmesinde başka bir yaklaşım, kuruluş yeri özet maliyet tablosu yapmaktır 

(Garrett ve Silver, 1973).  Böyle bir tablo üzerinde kuruluş yerini etkileyen ilgili 

maliyet unsurları soldaki dikey sütunda yer alır. Bu tür tablolar hazırlanırken kuruluş 

yerini ilgilendirmeyen harcamalar dikkate alınmaz. İlgili kuruluş yeri alternatifleri de 

tablonun üstünde sıralanır. Bir ton çelik, bir kutu sakız gibi uygun bir üretim birimi 

seçildikten sonra muhtemel kuruluş yerlerinin her biri için sıralanan maliyet 

unsurlarının üretim birimi başına maliyetleri ve üretim hacmi tahmin edilir. Neticede 

bu maliyetler toplanır ve bu toplamlar alternatiflerin her birinin nisbi net maliyet 
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avantajlarını veya dezavantajlarını belirlemek için kullanılabilen bir karma yer 

maliyeti ortaya çıkarırlar. 

 

Tablo 2.9: Kuruluş yeri özet maliyet tablosu 

 A Yeri B Yeri C Yeri D Yeri 

Enerji 

İşgücü 

Malzeme 

Vergiler 

Su 

Sigorta 

Taşıma  

5 π  

8 

11 

3 

1 

2 

7 

6 π  

7 

10 

3 

2 

3 

4 

3 π  

9 

10 

2 

4 

3 

4 

4 π  

6 

9 

3 

3 

5 

6 

Toplam Karma Yer Maliyeti 37 π  33 π  35 π  36 π  

Bu tip analizlerin belli başlı avantajı, hazırlanışının ve anlaşılmasının kolay 

olmasıdır. Kuruluş yeri seçimini etkileyebilen bütün faktörleri dikkate almadığı için 

bu analizler sınırlıdır, örneğin, özet tablolar, firmanın faaliyet seviyesindeki 

değişikliklerin etkisini anlamlı bir şekilde yansıtamazlar. Ayrıca değerlendirmede 

kullanılan sabit maliyetlerin değişken kısmı da belirli değildir. Sonuç olarak, yanlış 

kullanılmadıkları takdirde bu grafiklerin yorumlanması faydalı olabilir. 

 

2.4.5.4 Başa baş Analizleri 

 

Kuruluş yeri ile ilgili kararlarda değişken üretim maliyetleri ve sabit 

maliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmenin bir başka yolu da "kuruluş yeri başa 

baş analizleri" yapmaktır. Geleneksel yönetim araçlarından biri olan başa baş 

grafikleri üretim hacmi, maliyet yapısı ve satış hacmi arasındaki ilişkileri gösterir. Bu 

grafikler, muhtemel kuruluş yerleri ile ilgili olarak üretim maliyetleri ve kârlar 

73



 

üzerinde değişik üretim hacimlerinin etkisini göstermek için kullanılabilir. 

 

Şekil 2.1: Kuruluş yeri başa baş grafiğinin genel şekli 

 

Kuruluş yeri başa baş grafiklerinde toplam maliyet doğruları farklı yerlerde kesiştiği 

için her bir kuruluş yerinin avantajları mutlak olarak belirlenemez. Bu analizlerde 

kuruluş yeri seçimi çıktı seviyesine bağlı olacaktır, örneğin, düşük sabit 

maliyetlerinden dolayı cazip olan bir kuruluş yeri, çıktı seviyesi yükseldiğinde bu 

avantajı kaybedebilir. Bundan dolayı, maliyet faktörlerinin mukayese edilmesinde 

kullanılan çıktı seviyesinin aynı olması gereklidir. Bu yüzden yönetim, mukayesede 

kullanılan şimdiki üretim hacmini belirlemeli veya alternatif kuruluş yerlerinin 

mukayese edilmesinde kullanılan iki, üç veya beş yıllık satış hacimlerini tespit 

etmelidir. Yinede bu analizler sanayinin ve ürünün özelliklerine göre kullanılmalıdır. 

Kuruluş yeri başa baş analizlerine bir örnek vermek için farazi bir firmanın A, 

B ve C yerlerinden birini seçmek istediğini varsayalım. Bahsedilen kuruluş yerleri 

için aşağıdaki maliyet bilgileri toplanmıştır (İşcan, 1987) 
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Kuruluş Yeri Sabit Maliyet Değişken Maliyet

A 100.000.-π  20 π  

B 75.000.- π  25 π  

C 200.000.- π  15 π  

Bu tablodaki verilere göre maliyet fonksiyonları 

xxbaY
xxbaY
xxbaY

CCC

BBB

AAA

15000.200
25000,75
20000.100

+=+=
+=+=
+=+=

 

Bu eğrileri aşağıdaki grafikle gösterebiliriz: 

 

Şekil 2.2: Başa baş grafiği 

Üretim miktarı: 

0-5 arasında ise; BYYY CAB →< ,  alternatifi 

75



 

5-20 arasında ise; AYYY CBA →< ,  alternatifi 

20- arasında ise; CYYY BAC →< ,  alternatifi 

seçilmelidir. 

Pazarlama bölümü yaptığı araştırmalara göre, satış hacmi ile fiyat arasında 

şöyle bir ilişki bulmuştur. 

Fiyat (F) 
x

400
=  

Buna göre firmanın satış geliri de şöyledir:  

 Gelir (G) = Fiyat x Satış miktarı (x) 

Bu denklemde fiyatı yerine koyarsak: 

 x
x

G ==
400  

 xxG == 4000  

Bu verilere göre elde edilen gelir eğrisi de yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. 

Grafik incelendiğinde, herhangi bir üretim miktarındaki maliyet eğrisi ile gelir 

arasındaki fark, muhtemel kâr yada zararı vermektedir. Kâr maksimizasyonu 

amacına göre hareket edildiğinde, gelir eğrisi ile maliyet eğrileri arasındaki en 

yüksek farkın oluştuğu kuruluş yeri ve üretim kapasitesi seçilmelidir. Bu açıklamayı 

matematiksel olarak şöyle göstermek mümkündür: 

 Kar = Gelir – Maliyet 

         = İYG −  

Buna göre her bir kuruluş yer için kar denklemini yazabiliriz: 
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[ ]
[ ]
[ ]
[ ]xxxK

xxxK

xxxK

xbaxxK

C

B

A

AAA

15000.2004000

25000.754000

20000.1004000

4000

−−=

−−=

−−=

+−=

 

Kar fonksiyonlarının maksimum noktasını bulmak için iki temel şart 

şunlardır: 

 ,0)( =′ xf  0)( <′′ xf  

Buna göre, yukarıdaki kar fonksiyonlarının birinci türevlerini alıp sıfıra 

eşitlememiz ve ikinci türevlerinin de sıfırdan küçük olduğunu bulmamız gerekir: 

 02012000 =−=′
x

xK A  

 01000
2/3 <−=′′

x
K A  

Her bir kâr denklemi maksimum olma şartlarını sağlamaktadır. Bu durumda 

fonksiyonların birinci türevlerini sıfıra eşitleyerek üretim miktarını bulup, daha sonra 

üretim miktarını denklemde yerine koyarak kârı bulmamız gerekir: 

 0201.2000 =−=′
x

xK A  

 100=x  000.10=x  birim. 

Bu değerleri kar fonksiyonunda yerine koyarsak; 

 xxxK A 20000.100.4000 −−=  

  ( )000.1020000.100100.4000 −−= x  

 π000.100=AK  
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Aynı işlemleri diğer kuruluş yerleri için yaparsak, elde ettiğimiz kar rakamları 

şunlardır: 

 6400;000.85 == xK B π  birim. 

 689,17;665,66 == cKC π  birim. 

sonuçlar karşılaştırılırsa: 

  CBA KKK ,>  elde edilir. 

 Bu durumda A kuruluş yeri seçilmelidir. 

 

2.4.5.5 Aşamalı Analiz Yöntemi 

 

Bu yöntem kuruluş yeri seçiminde nitelik veya faktörler için kesin kriterler 

belirlemede kullanılır. Fabrika kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler 

aşağıdakilerin bir bileşimi olabilir. Taşıma maliyetleri, işgücü maliyetleri, sermaye 

maliyetleri, faaliyet giderleri, iklim, doğal savunma özellikleri, yaşama imkânları, 

toplumun tutumu, sendikalaşma derecesi, taşıma imkânlarına yakınlık, yasaklanmış 

bölgeler, su mevcudiyeti, kültürel alışkanlıklar, havayolları, gelir, perakendeci sayısı 

vs.  

Yukarıda bahsedilen faktörlerin fiziksel ve fiziksel olmaması nedeniyle bu 

faktörlerin hepsini birden hesaba katan bir yöntem kullanmak gerekir. 

Aşamalı Analiz Yöntemi (AAY) de ilk adım, örgüte en iyi potansiyel faydayı 

sağlayacak kuruluş yeri kararının verilmesinde kullanılacak kriteri belirlemektir. 

Karar verici birkaç kişi bu kriteri belirlemekle uğraşabilirler. 

AAY'de ikinci adım, örgüte faydalı olabilecek uygun kuruluş yerlerinin 

bulunmasıdır. Muhtemel bir yeni kuruluş yeri bulma durumunda da, uygun kuruluş 
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yerleri listesinde mevcut kuruluş yerinin olması gereklidir. 

Aşamalı analiz yöntemi, ikili mukayese matrisleri şeklinde ağırlıkların tayin 

edilmesi ve problemin kurulmasıyla tamamlanacak olan "değiştirme" kavramına 

dayanır. Bu modelleme işlemi üç bölümde tamamlanır: 

1-Problemin kurulması 

2-Ağırlıkların (tartıların) tayin edilmesi (ikili mukayese matrisleri şeklinde) 

3-Analizler. 

Aşamalardaki her bir niteliğin diğer niteliklerle özel bir ilişkisi vardır. Bu 

"özel ilişki" her nitelik için tayin edilen ağırlıklarla belirlenir. 

Daha sonra ferdi niteliklerin ağırlığı dikkate alınır. Bu ağırlıklar, farklı 

şekillerde belirlenebilir. 

AAY'nin bir başka yönü de ağırlıkların belirlenmesinde kişilerin karar 

verirken sezgilerini de kullanabilme olanağına sahip olmalarıdır. 

AAY'nin UYGULANMASI 

AAY, belirlenen kuruluş yerlerinin nisbi önemini gösterecektir. Farazi bir 

kuruluş yeri seçiminde bu yöntemin kullanılmasında ilk adım; problemin aşamalı 

olarak formülasyonudur. Şimdiki kuruluş yeri ve muhtemel A ve B şehri gibi iki 

kuruluş yerini dokuz niteliğin etkilediği farz edilirse: 

- Şimdiki kapasitenin üretim maliyetleri   (ÜRT-M) 

- Geçmiş yılların kapasitelerine dayanan taşıma mal. (TAŞ-M) 

- Toplumun sanayiye karşı tutumu    (TOP-T) 

- Su        (SU) 

- İşgücü       (İŞ) 

- Okullar       (O) 

- On yıl içinde birleşme olasılığı    (İHT-B) 
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- Kültürel tutumlar      (KÜL-T) 

- Havayolları hizmetleri     (HY-H) 

Bu dokuz nitelik ilk aşamada yer alır. Uygulamamızda dikkate alınan üç 

kuruluş yeri vardır: Şimdiki kuruluş yeri (ŞİM-Y), A şehri ve B şehri Şekil 2.3 

burada tanımlanan iki aşamayı gösterir. 

 

Şekil 2.3: İki aşamanın belirlenmesi 

Karar vericiler bu nitelikleri çift taraflı değerlendirecek ve tercihlerini bir kare 

matriste göstereceklerdir. Örneğin Tablo 2.10 karar vericilerden birinin bir niteliği 

diğerine tercih etmesini göstermektedir. 
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Tablo 2.10: Karar vericilerden birinin nitelikler matrisi 

 

 ÜRT-M TAŞ-M TOP-T SU İŞ İHT-B KÜLT-T OKUL HY-

H 

ÜRT-M 1.0 1.250 5.0 5.0 10.0 5.0 3.3333 2.0 2.50 

TAŞ-M 0.8 1.000 4.0 4.0 8.0 4.0 2.6667 1.6 2.00 

TOP-T 0.2 0.250 1.0 2.0 1.0 1.0 0.6667 0.4 0.50 

SU 0.2 0.250 1.0 1.0 2.0 1.0 0.6667 0.4 0.50 

İŞ 0.1 0.125 0.5 0.5 1.0 0.5 0.3333 0.2 0.25 

İHT-B 0.2 0.250 1.0 1.0 2.0 1.0 0.6667 0.4 0.50 

KÜLT-T 0.3 0.375 1.5 1.5 3.0 1.5 1.0000 0.6 0.75 

OKUL 0.5 0.625 2.5 2.5 5.0 2.5 1.6667 1.0 1.25 

HY-H 2.5 0.500 2.0 2.0 4.0 2.0 1.3333 0.8 1.00 

Şayet ÜRT-M (üretim Maliyeti), TAŞ-M (Taşıma Maliyeti) den %25 daha önemli 

bir nitelik ise bu, matrisin 1. satır ve 2. ci sütununda gösterilir. 

Karar vericiler böyle bir matris hazırladıktan sonra matris satırlarının her biri 

için normalleştirilmiş geometrik ortalamalar hesaplanır. Sonuçlar Tablo 2.11’in ilk 

iki sütununda hesaplanmıştır. Tablo 2.10’a dayanarak karar vericilerden biri için bu 

dokuz niteliğin ilk ikisinin normalleştirilmiş ağırlıklarının hesaplanması Tablo 

2.11’de gösterilmiştir. 

Tablo 2.11, Tablo 2.10'un matris değerlerine (aij) dayanarak karar vericilerden 

biri tarafından kararlaştırılan niteliklerin ikisi için normalleştirilmiş ağırlıkların 

hesaplanmasını göstermektedir. 
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Tablo 2.11: Normalleştirilmiş ağırlıkların hesaplanması 

Nitelikler Geometrik Ortalama Normalleştirilmiş Ağırlıklar 

ÜRT-M 1

1

99 Aa

j

ij =

=
π

 2703.0/
9

1
11 =∑

=i
AA  

TAŞ-M 22

1

99 Aa

j

j =

=
π

∑
=

=
9

1
22 2162.0/

j
AA  

İlk aşama için bu matrisler oluşturulduktan sonra üç şehirden oluşan (şimdi 

yer, A şehri, B şehri) ikinci aşamaya geçilebilir. Bu, dokuz niteliğin her birine göre 

bir şehrin bir diğerine tercih edildiğini gösteren dokuz matris ortaya çıkarır. Örneğin 

Tablo 2.12 okullara göre şehirlerarasında iki taraflı tercihi gösterir. 

Tablo 2.12: Okullarla ilgili olarak mukayese matrisi 

 ŞİM-Y A ŞEHRİ B ŞEHRİ 

ŞİM-Y 1 6 1.50 

A ŞEHRİ 0.1667 1 0.25 

B ŞEHRİ 0.6667 4 1 

Karar vericiler, okullar açısından şimdiki kuruluş yerlerini B şehri ile 

mukayese ettikleri zaman bu matris şimdiki kuruluş yerindeki okulların B şehrindeki 

okullardan % 50 daha iyi olduğuna karar vericilerin inandıklarını gösterir. 

Niteliklerine göre, şehirler için bu normalleştirilmiş ağırlıklar bütün dokuz 

matris için hesaplanabilir. Okullarla ilgili olarak bu üç şehir için normalleştirilmiş 

ağırlıkların hesaplanması Tablo 2.13'de gösterildiği gibidir. Bu normalleştirilmiş 

ağırlıklar Tablo 2.14’ün 8. ci satırında ve son üç sütununda hesaplanan değerlerdir. 
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Tablo 2.13: Okullara göre üç kuruluş yerinin normalleştirilmiş geometrik 

ağırlıklarının hesaplanması 

ŞEHİRLER Geometrik Ortalama Normalleştirilmiş Ağırlıklar 

ŞİM-Y Axx =5.1613  ( ) 5455.0/ =++ CBAA  

A ŞEHRİ Bx =25.01667.03  ( ) 0909.0/ =++ CBAb  

B ŞEHRİ Cxx =156667.03  ( )
000.1
3636.0/ =++ CBAc  

Fiziksel faktörlerden birinin (üretim maliyetleri) değerleri aşağıdaki gibidir: 

 - ŞİM-Y için  1.900.000 $ 

 - A Şehri için  1.500.000 $ 

 - B Şehri için  1.600.000 $ 

0.2893, 0.3669 ve 0.3438 normalleştirilmiş değerleri sırasıyla şimdiki kuruluş 

yeri, A şehri ve B şehrine tekabül eder. 

Tablo 2.14, mukayese matrislerinden elde edilen normalleştirilmiş ağırlıkları 

özet olarak gösterir.  Sağ taraftaki üç sütun karar vericilerin verdikleri ağırlıklardan 

oluşur. 

Tablo 2.14: Normalleştirilmiş ağırlıkların özeti 

  
1.Karar 
Verici 

2.Karar 
Verici ŞİM-Y A Şehri B Şehri 

ÜRT-M 0.2703 0.1860 0.2893 0.3669 0.3438 
TAŞ-M 0.2162 0.2326 0.3689 0.3178 0.3133 
TOP-T 0.0541 0.0930 0.2105 0.4737 0.3158 
SU 0.0541 0.0930 0.3750 0.2500 0.3750 
İŞ 0.0270 0.0465 0.0625 0.375 0.5625 
İHT-B 0.0541 0.0465 0.0826 0.8257 0.0917 
KÜLT-T 0.0811 0.0698 0.4615 0.0769 0.4615 
OKUL 0.1351 0.1395 0.5455 0.0909 0.3636 
HY-H 0.1081 0.0930 0.5625 0.0625 0.375 
  10.001 0.9999       
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Bu ağırlıklar, üç alternatif kuruluş yeri için karma bir vektör tayin etmek için 

kullanılabilir. Şimdiki kuruluş yeri için ağırlık WŞİM-Y, 1. karar verici için şöyle 

hesaplanır: 

WŞİM-Y=0.2703 x 0.2893 + 0.2162 x 0.3689 + 0.0541 x 0.2105 + 

 0.0541 x 0.3750 + 0.0270 x 0.0270 x 0.0625 + 0.0541 x 0.0826 +  

 0.0811 x 0.4615 + 0.1351 x 0.5455 + 0.1081 x 0.5625 = 

 0.3677 

Her bir karar verici ŞİM-Y, A Şehri ve B Şehri için karma vektör tayin edeceklerdir. 

Tablo 2.15 üç kuruluş yeri için nihai sıralamayı göstermektedir. 

 

Tablo 2.15: Üç kuruluş yeri için nihai ağırlıklar 

 1. Karar Verici  2. Karar Verici  Sonuçlar 

ŞİM-Y (0.3677 + 0.3615)/2 = 0.3646 

A Şehri (0.2870 + 0.2892)/2 = 0.2881 

B Şehri (0.3453 + 0.3493)/2 = .03473 

Bu sonuçlar, dikkate alınan üç kuruluş yeri alternatifi arasında en iyisinin 

şimdiki kuruluş yeri (ŞİM-Y) olduğunu göstermektedir. Burada bahsi geçen farazi 

firmanın başka alternatifler değerlendirilinceye kadar şimdiki yerinde kalması 

gerekir. 

Bu model ikiden fazla aşamalar için de genişletilebilir. Şekil 2.4’de üç 

aşamalı bir olay gösterilmiştir. Bu olayla ilgili analizler ve sonuçlar ise Tablo 2.16'da 

özetlenmiştir. 1. Karar verici fiziksel ve fiziksel olmayan faktörlerin aynı derecede 

önemli olduğunu varsaydığı için Tablo 2.16'da ağırlıklar 0.5 olarak tayin edilmiştir. 
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Tablo 2.16: Tek fabrika kuruluş yerinin üç aşamalı analizi 

Niteliğin 

Şekli 
Nitelikler 

1. Karar 

Verici 
ŞİM-Y A Şehri B Şehri 

Fiziksel 

Fak.0,5 

ÜRT-M 

TAŞ-M 

TOP-T 

SU 

0.5556 

0.4444 

0.1053 

0.1053 

0.2893 

0.3689 

0.2105 

0.3750 

0.3667 

0.3178 

0.4737 

0.2500 

0.3439 

0.3133 

0.3158 

0.3750 

Fiziksel 

Olmayan 

Fak.0,5 

İŞGÜCÜ 

İHT-B 

KÜL-T 

OKUL 

HY-H 

0.0526 

0.1053 

0.1579 

0.2632 

0.2105 

0.0625 

0.0826 

0.4615 

0.5455 

0.5625 

0.3750 

0.8257 

0.0769 

0.0909 

0.0625 

0.5625 

0.0917 

0.4615 

0.3636 

0.3750 

Ayrıntılı Ağırlıklar 0.3666 0.2885 0.3448 

 

 

Şekil 2.4: Üç aşamalı bir model 
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2.4.5.6 Dinamik Programlama 

 

Kuruluş yeri probleminin bazı özel koşullar taşıması halinde dinamik programlama 

yöntemi bu problemin çözümünde kullanılabilir. Bu koşulları şöyle sıralayabiliriz: 

1-Fabrika veya tesis kurmak için kullanılabilecek para miktarının belli olması. 

2-Alternatif kuruluş yerleri arasında bölüştürülecek miktarın tara sayı olması. 

3-Alternatif kuruluş yerlerine yapılan belli miktardaki bölüştürmenin vereceği 

ödüllerin saptanması. 

Bir örnek problem üzerinde dinamik programlamanın işleyişini görmek 

mümkündür (Aslan, 1978). TARSAN, tarım araç ve makineleri üretmek için kurulan 

bir A.Ş.’dir. Ülkenin batı, orta ve doğu kesimlerinde birer fabrika kurmak 

istemektedir. Şirketin elde bulunan sermayesi 4 milyar TL’dir. Şirket ortakların 

çıkarları açısından, bu sermayeyi en fazla geliri sağlayacak biçimde üç fabrika 

arasında bölüştürmek durumundadır. Ancak bir fabrikaya tüm kaynak verilebileceği 

gibi hiç verilmeyebilir de. Başka bir koşulda, bölüştürülecek miktarın tam sayı 

olmasıdır. Her fabrikaya yapılacak belli miktardaki bölüştürmenin vereceği ödüller 

Tablo 2.17'deki gibi saptanmıştır. 
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Tablo 2.17: TARSAN’ın bölüştürmeden umduğu ödüller 

Umulan Ödüller Ö1 (S) Milyon Oπ /Yıl 

S= Bölüştürülen Miktarlar 

Fabrika B Fabrika O Fabrika D 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

0,3 

0,4 

1,2 

1,8 

0 

0,5 

0,8 

1,5 

2,6 

0 

0,6 

0,7 

1,3 

2,2 

Not: B, 0, D, batı, orta, doğu kesimleri belirtmek için kullanılmıştır. 

Çözüm içir farklı sıralamalar yapılabilir} burada şöyle bir sıralama izleyebiliriz: 

İlk aşamada yalnızca B'ye  

İkinci aşamada B ve O'ya  

Üçüncü aşamada B, O ve D'ye 

Her aşamada 5 olabilir durum (0’dan 5’e kadar) söz konusudur. Çözülmesi 

gereken problemi formüle edersek: 

 ( )İ
i

İ xOUÖ ∑
=

=
3

1

max  Amaç fonksiyonu 

 ∑
=

≤
3

1i
İ Mx  kısıtlama 

 0≥İx  ve tamsayı. 

Burada xİ “İ” inci fabrika için bölüştürülen miktar, Öİ (xİ) bu bölüştürmeden 

umulan ödül, M ise bölüştürülecek miktar. S bölüştürülen miktarlar olarak 

gösterildiğine göre umulan ödül, S’nin bir fonksiyonudur ve şöyle gösterilebilir: 

 ( )( ){ }nnnnSxn xSfxÖSf
n

−+= −≤≤ 10max)(  
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Ayrıca, S=M koşulu olmadığını ve S<M durumunun olabileceğini de 

belirtmek gerekir. 

Bu bilgilerden sonra, problemin çözümüne geçebiliriz: 

 

I. Aşama 

Tablo 2.18: Fabrika B’ye yapılacak yatırımın ödülleri 

x1 (B’ye Yapılan Yatırım)
S 

0 1 2 3 4 
)(Sf B  

0 

1 

2 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

- 

- 

0,4 

0,4 

0,3 

- 

- 

- 

1,2 

1,2 

- 

- 

- 

- 

1,8 

0 

0,3 

0,4 

1,2 

1,8 

İlk aşamadan çıkarılacak sonuç "B kuruluş yerine 4 milyar yatırım yapmak 

1,8 milyar TL getiri verecektir" şeklinde belirmektedir. 

II. Aşama 

Tablo 2.19: O ve B’ye yapılacak yatırımlar 

x2 O’ya Yapılacak Yatırım 
S 

0 1 2 3 4 
)(SfOB

0 

1 

2 

3 

4 

0 

0,3 

0,4 

1,2 

1,8 

- 

0,5

0,8

0,9

1,7

- 

- 

0,8

1,1

1,2

- 

- 

- 

1,5

1,8

- 

- 

- 

- 

2,6 

0 

0,5 

0,8 

1,5 

2,6 
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III. Aşama 

Tablo 2.20: Üç fabrika arasında bölüştürme 

x3  
S 

0 1 2 3 4 
)(Sf BOB

0 

1 

2 

3 

4 

0 

0,5 

0,8 

1,5 

2,6 

- 

0,6 

1,1 

1,4 

2,1 

- 

- 

0,7 

1,3 

1,5 

- 

- 

- 

1,3 

1,8 

- 

- 

- 

- 

2,2 

0 

0,6 

1,1 

1,5 

2,6 

Kesin sonuç yukarıdaki tabloda belirlenmiştir. D'ye hiç pay verilmeyecek, B 

ve O'ya 4 milyar TL yatırılacak, ikinci aşamaya göre de bu miktar sadece O'ya 

verilecektir. Yani TARSAN firması fabrikasını ülkenin orta bölgesinde kuracaktır. 

 

2.4.5.7 Model Sistem Yaklaşımı 

 

Bütün kuruluş yeri ile ilgili davranışlar belirli bir yer seçmek için karar vermeyle 

aynıdır. Bu kararı, modellere de birkaç safhaya dağıtmak uygun görünür, ilk karar 

yeni kuruluş yeri bulmak veya bulmamak, bir alan seçmek ve sonra belirli bir yer 

seçmek. Bu fikre bağlı olarak, model sistem dört alt-sistemden oluşur: 

1. Yeniden yerleşme kararı 

2. Satıcıların ve müşterilerin kuruluş yeri 

3. Yer büyüklüğü kararı 

4. Mahalli kuruluş yeri kararı 

İlk adımda, yeni ve tekrar yerleşme isteklerinden oluşan kuruluş yeri ile ilgili 
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talepler tahmin edilir. İkinci adımda, taşıma yoğunluğu, ihtimali, malzeme ve 

parçaların satın alınma yerleri belirlenir. Taşıma ve satmalına ile ilgili olarak taşıma 

koşullarına göre diğer kuruluş yeri ile ilgili koşullar olduğu kadar ferdi firmalar için 

her bir kuruluş yerinin kârı (faydası) hesaplanır, fabrikalarını herhangi bir yerde 

kurmaya karar veren firmaların sayısı ve kuruluş yeri ile ilgili tercihleri tahmin edilir. 

 

 

Şekil 2.5: Model yapısı ve kuruluş yerlerinin tahmini aşamaları 

Yeniden Yerleşme Alt-Modeli 

Bu yeniden yerleşme alt-modeli fabrikaların yeniden yerleşme ihtimalini ve yeniden 

yerleşme taleplerinin miktarına hesaplar. Bir firma bir veya daha fazla fabrikasını 
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yeniden yerleştirmeye karar verirse şimdiki kuruluş yerinin ve muhtemel kuruluş 

yerlerinin beklenen faydalarını mukayese eder. Biz firmanın tam bilgiye sahip ol-

duğunu farz edersek, muhtemel kuruluş yerlerinden beklenen fayda kuruluş yeri 

tercihleri ile ilgili alt-modeller tarafından hesaplanan bu yerlerdeki faydaların uç 

değer dağılımından elde edilir. Böylece bu alt-model kümelenmiş logaritmik model 

kullanan kuruluş yeri tercihleri ile ilgili alt-modellerle bağlantı kurar. 

 

2.4.5.8 Logaritmik Model 

 

Kuruluş yeri teorileri genel olarak iki grupta toplanabilir. Birinci grup teoriler 

"Neoklaeik ekonomik kuruluş yeri teorisi' olarak isimlendirilir. Bu teoriler, kuruluş 

yeri seçiminde maliyet azaltılmasını (özellikle taşıma maliyetleri) vurgulayan kârın 

maksimize edilmesi esasına dayanan Weber modelinden türetilmiştir. 

Diğer teoriler, Weber modelinin gerçekçi olmayan varsayımlarına bir tepki 

olarak ortaya çıkan "Davranışsal Yaklaşımlardır. Kar maksimizasyonunun 

varsayımları tam bilgi ve davranışçıların temel itirazları olan faktör fiyatlarındaki 

sapmaları değiştirmek için anında tepki göstermektir. 

Logaritmik modelin işleyişini kısaca anlatalım: 

Herhangi bir yerde fabrika kurmak veya ilave bir fabrika inşa etmek için 

karar veren bir firmayı dikkate alalım. Bir kuruluş yeri seçmek için firma, üretim 

fonksiyonu, girdi ve çıktıların fiyatına bağlı olarak her bir muhtemel kuruluş 

yerindeki maksimum kârını hesaplar. Daha sonra kârını maksimize ettiği yeri kuruluş 

yeri olarak seçer. Bu modelin mahiyetinin tarifi aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Bu fayda fonksiyonunun teorik şekli Cobb-Douglas üretim fonksiyonundan 

türetilmiştir. 

 ( ) cb zaxxF == 2,0        (1) 

91



 

0, çıktı, x değişken girdileri ve z üretimin sabit girdilerini gösterir. a, b ve c 

parametrelerdir. 

Kar, (W ′ ) cari gelirler eksi cari toplam değişken maliyetleridir. 

 ( ) xgzaxPW cb ′−=′        (2) 

P= çıktının birim fiyatı ve =′g  değişken girdilerin birim fiyatıdır. Çıktı 

fiyatlarına göre normal kâr, ,/ PWW ′=  W çıktının lira başına kârı olarak tarif edilir. 

Benzer olarak, değişken girdilerin maliyeti çıktı fiyatlarına göre 

hesaplanabilir: ,/ Pgg ′=  g değişken girdilerin çıktının fiyatı (lira) başına 

maliyetidir. Kâr fonksiyonunu aşağıdaki gibi yazabiliriz: 

 gxzaxW cb −=        (3) 

değişken girdilerin optimal miktarının ve çıktının lira başına kârını maksimize 

etmek için değişken girdilerin optimal miktarının (3) denklemde yerine koyularak 

çözülmesi, değişken girdilerin (g) maliyetine ve sabit girdilerin miktarına (z), göre 

optimal kârı verir. 

 ( ) ( ) bcbbbz zbgabW −−−−−= 1/1/1/1 /1      (4) 

B sınırlandırılmış kar fonksiyonu genellikle kısa dönem analizlerinde 

kullanılır. Eğer biz, fabrika ve teçhizat yatırımlarının seviyesinin bir kuruluş 

yerinden diğerine değişmeyeceğini varsayarsak (4) denklemini basitleştirebiliriz: 

 ( ) ( ) 1//1 1/1 −−= − bbbgabW bz      (5) 

 i şehrindeki optimal kar, i şehrinde geçerli olan değişken girdilerin 

maliyetlerinin ve i şehrindeki parasal olmayan faktörlerin basit bir fonksiyonudur. 

  ( )i
z gFW =        

 (6) 

Bu kar maksimizasyon fayda fonksiyonu, kuruluş yeri seçmek için 
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oluşturulan modele kullanılan rasgele fayda merkezidir. 

Basit çoklu logaritmik modelin fayda fonksiyonu şeklinde rasgele unsurları 

belirlenirse: 

 ( ) ( )İ
n

İ
İİ VVP ∑= exp/exp       (7) 

Burada Pİ, i alternatifinin seçilmesinin olasılığı, Vİ ise i alternatifinin fayda 

fonksiyonunun belirleyici kısmıdır. 

(6) denkleminden türetilen fayda fonksiyonu için bu modeli uygularsak: 

 ( ) ( )∑=
n

i
İ giFgiaxpFP exp/       (8) 

burada Pİ=1 şehrinde yerleşme olasılığıdır. Fayda fonksiyonunun yukarıdaki 

türevi karın çoklu özelliklerini aşağıdaki gibi gösterir: 

 ( ) ( )bmLnggif
m

im∑=        (9) 

Burada gim, i şehrindeki m. inci değişken girdi maliyeti, bm ise tahmin edilen 

parametredir. 

Sıralı logaritmik model, alternatifler için gözlenen niteliklerin muhtemel 

ilişkilerini (korelâsyonlarını) hesaplar. Basit çoklu logaritmik modelde olduğu gibi 

sıralı logaritmik model de her bir alternatifin fayda fonksiyonunun kişisel 

değerlendirildiğini farz eder. 

Ancak, bu alternatifler aşamalı veya sıralı olarak ve birlikte aynı şekilde 

gruplandırılır. Her bir sıra için alternatiflerin karma faydaları vardır. Bu karma fayda 

sıralı alternatiflerin beklenen maksimum faydasıdır ve sıralı bütün niteliklerin ortak 

nitelikler vektörüdür. Sıralamanın karma faydası; 

 qqq tWkIV +=        (10) 
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Burada, I sıralanan niteliklerin beklenen maksimum faydası, t tahmin edilen 

katsayıların vektörü ve Wq kümelenmiş niteliklerin vektörüdür. 

Alternatiflerin kümelenmesinin geçerliliğini test etmek için kümelenmiş 

modelin yapısına öncelikle karar verilmelidir. Eğer kapsamlı değerlerin parametreleri 

0 ile 1 arasında tahmin edilirse model yapısı reddedilemez ve bütün özellikleri ile 

dikkate alınır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ( AHP) 

 

3.1 AHP Hakkında Genel Bilgiler 

 

Tedarikçi seçiminde yaygın olarak kullanılan AHP, çok kriterli karar verme 

süreçlerinde alternatifler arasında seçim yapmayı sağlayan yöntemlerden biridir. 

Saaty tarafından 1971 yılında geliştirilen bu yöntem, problemi; amaç, kriterler, alt 

kriterler ve alternatiflerden oluşan hiyerarşik bir yapıda düzenleyip, en uygun çözüme 

ulaşılmasını sağlar. 

Saaty (1989)’ye göre “Analitik Hiyerarşi Prosesi, homojen elemanların ortak 

bir kriter veya niteliğe göre ikili karşılaştırmalarından baskın önceliklerin 

türetilmesiyle ilgili bir ölçüm teorisidir”. AHP gücünü karmaşık, çok kriterli, çok 

kişili bir problemi hiyerarşik bir yapıda sunması, her düzeyi ayrı ayrı inceleyip sonra 

bunları birleştirerek analiz etmesinden almaktadır. AHP’nin hiyerarşik yapısı insan 

beyninin maddeleri düzey olarak sınıflandırması, her maddeyi kendi önem düzeyinde 

değerlendirip bütüncül bir sonuca ulaşması gayretinin bir yansıması olarak görülebilir 

(Saaty 1989). 

AHP yönteminde kriterlerin diğer kriterlere göre ve tedarikçi alternatiflerinin 

herhangi bir kriterde diğer alternatiflere görece önemleri nitel ve sözel önermelerle 

belirlenir(Boer,2001). 

AHP, çok sayıda alternatif arasından seçim kararı verme durumunda, hem 

nitel hem de nicel kriterlerin kullanılmasına olanak sağlayan, sayısal veriler yanında 

karar vericilerin bilgi ve deneyimlerini de hesaba katan etkili bir yöntemdir (Noorul 
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Haq,2006). AHP yöntemi, ölçülebilir somut kriterlerin yanında soyut kriterlerin de 

birbirleriyle karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. (Ghodsypour ve O’Brien, 

1998), nitel, soyut kriterlerle sayısal kriterlerin birlikte yer aldığı analitik hiyerarşi 

süreci yöntemi ile doğrusal programlamanın birlikte kullanıldığı bir yöntem 

geliştirmişlerdir. 

Doğrusal ağırlıklandırma yöntemlerinin tedarikçi seçimindeki kriterlere eşit 

ağırlıklar vererek eşit öneme sahip olarak değerlendirmeleri, bir kriterdeki üstünlüğün 

diğer kritik önemdeki eksiklikleri gizlemesine neden olmaktadır (Narasimhan, 1983). 

Ağırlıklandırma için analitik hiyerarşi prosesini kullanarak bahsedilen eksikliğin 

telafi edildiğini göstermiştir (Kumar, 2006). AHP yöntemi diğer puanlama 

yöntemlerine göre daha doğru sonuçlar vermektedir (Muralidharan, 2002). 

 

3.2 AHP’nin Kullanım Alanları 

 

Analitik hiyerarşi prosesi, aralarında seçim yapılması gereken alternatiflerin 

bulunduğu her işletme operasyonu için kullanılabilmektedir. Belirlenen amaca ve 

kriterlere göre alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemin, uygulama 

sahalarının çeşitliliğine rağmen iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Soyut yargıları ve 

nicel kriterleri başarılı bir biçimde bağdaştıran yöntemin basit kişisel tercihlerden 

karmaşık işletme kararlarına kadar geniş bir yelpazede uygulama alanı bulması 

yöntemin etkinliğini göstermektedir. AHP’nin uygulandığı işletme alanlarından 

bazıları ve bu alanda yapılan referans çalışmaları şunlardır: 

• Sermaye Bütçeleme (Capital Budgeting): Arbel (1983), bir üniversite 

bütçesinin hazırlanmasında, Liberatore Monahan ve Stout (1992) sermaye 

bütçelemesinde AHP’yi kullanmışlardır. 

• Proje Yönetimi: Saaty (2006), boru hattı güzergâhı projesi seçimi için 

AHP’yi uygulamışlardır. 
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• Yeni Ürün Geliştirme: Korhonen ve Wallenius (1990), AHP yöntemini 

pazarlama stratejisinde kullanmışlardır. 

• Stratejik Planlama: Olson vd.(1986), gelişmekte olan bir ülkenin ihracat 

planlamasında AHP yöntemini kullanmıştır. 

• Tedarikçi Seçimi: Yahya ve Kingsman (1999), Malezya mobilya 

endüstrisinde, kamu kurumlarının mobilya ihtiyaçlarının karşılamak için 

oluşturdukları tedarikçi seçimi probleminde, AHP yöntemini etkili bir biçimde 

kullanmışlardır. Cheng  (1999), savaş helikopteri seçimi probleminde AHP’ yi 

bulanık mantıkla birlikte kullanmışlardır. Tam ve Tummala (2001), tedarikçi 

seçimi probleminde AHP’nin mutlak ölçüm modunu bir telekomünikasyon 

şirketinde uygulamışlardır. 

• Performans Ölçümü: Çalışanların performanslarını incelemek için AHP’nin 

mutlak modu Saaty (1989) tarafından kullanılmıştır. 

• Risk Analizi: Tedarikçilerin tedarik zinciri iletiminde taşıdıkları riskin 

analizinde de AHP yöntemi kullanılmaktadır (Korpela , 2002) . 

• İnsan Kaynakları Yönetimi: Gass (1986) büyük ölçekli bir personel planlama 

modelinde AHP yöntemini hedef programlayla birlikte kullanmıştır. 

• Üretim Kapasitesi Dağıtımı: Korpela (2002), tedarik sürecini tedarikçi 

penceresinden ele alarak üretim kapasitesinin müşterilere dağıtımı 

probleminde, analitik hiyerarşi süreci yöntemi ve tamsayılı programlama 

tekniklerini bütünleşik olarak kullanmışlardır. Saaty (2003), soyut kaynakların 

dağıtılması probleminde AHP yönteminin görece karşılaştırma özelliğinden 

yararlanmış, bulunan öncelik değerlerini doğrusal programlama yöntemine 

girdi olarak kullanmışlardır. 

 

 

 

 

97



 

3.3.AHP Yönteminin Uygulama Aşamaları 

 

AHP yönteminin uygulamasında Harker ve Vargas’ a(1987). göre üç temel prensip 

gözlemlenmektedir. 

• Ayrıştırma: Problemin hiyerarşik yapıda düzenlenmesi, 

• Göreli yargılama: İkili karşılaştırmalar yapmaya olanak sağlayan matrislerin 

ve böylece oran ölçeğinin oluşturulması, 

• Önceliklerin Sentezlenmesi:    Hiyerarşideki kriterler ve alternatifler için genel 

önceliklerin bulunması. 

Ghodsypour ve O’Brien (1998), AHP yönteminin uygulamasını üç aşamada 

özetlemişlerdir: 

• Karar verme süreci için kullanılacak kriterlerin belirlenmesi ve 

hiyerarşik yapının kurulması. 

• Kriterler ve alternatifler arasında karşılaştırmalar yapılması ve ölçüt 

ağırlıklarının belirlenmesi 

• Alternatiflerin ve kriterlerin önceliklerinin bulunması. 

Analitik Hiyerarşi Prosesi ilgili kavramlar, hesaplama yöntemleri, yöntemin 

tutarlılık ölçümü ve problem türlerine göre farklılaşan yapısı, aşamalar içerisinde ele 

alınacaktır. 

 

3.3.1 Kriterlerin Belirlenmesi ve Hiyerarşik Yapının Oluşturulması 

 

Alternatifler, alternatiflerin seçiminde kullanılacak kriterler, kriterlerle bağlantılı alt 

kriterler ve karar verme sürecinin amacı hiyerarşik bir ağaç olarak gösterilir. 
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Kurulacak hiyerarşinin en üst düzeyinde karar verme sürecinin genel amacı yer alır. 

Bu amacın gerçekleşebilmesi için gerekli olan kriterler, alt kriterler ve aralarında 

seçim yapılacak olan alternatifler yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik düzeyler olarak 

Şekil 3.1’deki gibi gösterilir (Saaty 1989). 

Tedarikçi seçimi sürecine, hangi kriter ve alt kriterlerin hangi nedenlerle 

eklendiği tedarikçi seçiminde kriterler bölümünde ele alınmıştı. Tedarikçi seçimi için 

seçilen kriterler hiyerarşik düzende sıralanırken, kriterlerin bağımsızlıkları 

değerlendirilmelidir. Aynı düzeydeki kriterlerin birbirinden bağımsız olması 

sağlanmalıdır. Aralarında bağımlılık bulunan kriterler ise birbirinin alt kriteri olarak 

farklı seviyelerde hiyerarşiye eklenmelidir. İşletmelerin amaçları ve işletme stratejileri 

analitik hiyerarşi süreci yönteminde kullanılacak kriterleri ve bu kriterlerin hiyerarşi 

içinde hangi düzeyde bulunacaklarını belirlemektedir. Dolayısıyla, her bir işletme için 

kriterler ve düzeyler işletmenin özelliklerine göre farklılaşmaktadır (Zahedi, 1986). 

 

 

 Şekil 3.1 Hiyerarşik ağaç örneği (Saaty, 1989) 

3.3.2 Karşılaştırmalar Yapılması ve Ağırlıkların Belirlenmesi 

 

Hiyerarşi kurulduktan sonra her bir düzeydeki elemanların birbirlerine göre 
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önemlerinin belirlenmesi gerekir. Bu işlem önceliklendirme prosedürüyle yapılır. Bir 

düzeydeki tüm elemanlar daha üst düzeydeki elemanlara göre birbirleriyle ikili olarak 

karşılaştırılır. En üst düzeyden en alt düzeye doğru yapılan bu karşılaştırmalar 

sonunda öncelik matrisi olarak adlandırılan kare matrisler elde edilir. Alternatiflerin 

genel amaca göre ağırlıklarının belirlenmesi için her düzeydeki elemanların ağırlıkları 

bir araya getirilir. 

Kriterlerin ağırlıkları her kriterin diğer kriterlerle ikili karşılaştırması yapılarak 

elde edilir. Tedarik süreci ile ilgili her karar verici birimden, kriterleri ikili olarak 

birbirleriyle kıyaslamaları istenir. Bu kıyaslama da kriterlerin bir diğerine tercih oranı 

(Saaty,1989) tarafından geliştirilmiş ve önerilmiş olan AHP’nin uygulandığı 

problemlerin hemen hepsinde kullanılan sınırlı bir karşılaştırma ölçeği ile belirlenir 

(Tablo 3.1). Bu ölçekte karar vericiler karşılaştırılan iki kriterden birini diğerine göre 

ne kadar çok tercih ettiklerini 1’ den 9’ a kadar derecelendirebilirler. Düşük değerler 

hafif tercihleri gösterirken, yüksek değerler tercihin keskinleştiğini göstermektedir. 

İkili karşılaştırmalar tercih matrisleri oluşturularak yapılır. 

Tablo 3.1. Saaty’nin tercih ölçeği 

Tercihin Sözel Yargısı Rakamsal Değer 

Eşit Önemde 1 

Diğerine göre biraz önemli 3 

Orta derecede önemli 5 

Güçlü derecede önemli 7 

Mutlak derecede önemli 9 

Ara değerler 2, 4, 6, 8 

Kriterler yer değiştirdiğinde önem derecesi ile 

önem derecesinin tersidir 

Yukarıdaki değerlerin çarmaya 

göre tersi 

 Kaynak: Saaty, 1989 

Karar vericinin bu ölçekte belirteceği tercih, i gibi bir elemanın j elemanına 

kaç kat tercih edileceğidir. Dolayısıyla i elemanı j elemanına göre 3 kat daha fazla 
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tercih ediliyor ise, j elemanı i elamanına göre 1/3 oranında tercih edilmelidir (Harker 

ve Vargas 1987). 

Birden çok karar verici var ise, karar vericilerin her birinin değerlendirmesi 

sonucu oluşan karşılaştırma matrislerinin tek bir tercih matrisine dönüştürülmesi yani 

yargıların uzlaştırılması gerekmektedir. Dyer ve Forman (1992), yargıların 

uzlaştırılması için 4 farklı yöntemden bahsetmiştir; (1) Konsensüs, (2) Oylama, (3) 

bireysel yargıların geometrik ortalamasının alınması, (4) Model ve oyuncuların 

bölünmesi. 

 

3.3.3 Önceliklerin Hesaplanması 

 

İkili karşılaştırmalarla oluşturulan matrislerden genel öncelikler matrisine ulaşılması 

için literatürde üç yöntem önerilmektedir: Bunlar “Özvektör Yöntemi”, “Regresyon 

Yöntemi” ve  “Logaritmik Regresyon” yöntemleridir. Saaty (1998), matematiksel 

olarak ikili karşılaştırma matrislerinden öncelik belirlenmesinde özvektör yönteminin 

en iyi yaklaşım olduğunu göstermiştir. “Özvektör Yöntemi”, karşılaştırmalardaki 

tutarlılığı ölçme imkânı da sağlamakta ve tutarsız matrislerde de sonuç vermektedir. 

Saaty tarafından, AHP yöntemini uygulamak için tasarlanan “Expert Choice” 

programı, önceliklerin belirlenmesinde özvektör yöntemini esas almaktadır. Bu 

program, hesaplamalar açısından büyük kolaylık sağlamak da, ayrıca duyarlılık 

analizi yapılmasına da imkân vermektedir. 

Bilgisayarla çözümün mümkün olmadığı durumlarda öncelik vektörünü elde 

etmek için için dört basit yöntem kullanılmaktadır (Saaty , 1998). 

• En basit yönteme göre, her satırdaki elemanlar toplanır ve bu toplamların her 

biri büyük toplama bölünürek normalize edilir. Elde edilen vektörün ilk satırı 

birinci kriterin önceliğini, ikinci satırı ikinci kriterin önceliğini, n’ inci satır ise 

n’ inci kriterin önceliğini verir. 
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• Her sütundaki elemanlar toplanır ve bu toplamların tersleri alınır. Terslerin her 

biri terslerin toplamına bölünerek normalize edilir. 

• Her sütundaki elemanlar o sütunun toplamına bölünerek normalize edilir. Elde 

edilen her satırdaki elemanlar toplanır ve bu toplam, satırdaki eleman sayısına 

bölünür. Bu, normalize edilmiş sütunlar üzerinde bir ortalama alma işlemidir. 

Bu yolla önceki iki yola göre daha doğru tahminler(sonuçlar) elde edilir. 

• Her satırdaki n tane eleman birbirleriyle çarpılır ve çarpımın n. dereceden 

kökü alınır yani satırdaki elemanların geometrik ortalaması alınır. Elde edilen 

sayılar normalize edilmiş olur. 

Bu yöntemler en basitten en karmaşığa doğru sıralanmıştır. Sonuncu yöntem 

karşılaştırmalar matrisinden önceliklerin türetilmesinde diğerlerine göre daha iyi 

sonuç vermektedir. 

Bu yöntemlerle bulunan öncelikler özvektör yöntemiyle elde edilen öncelik 

değerlerine yakın olsa da, daha doğru değerler elde etmek için hesaplamanın özvektör 

yöntemiyle yapılması daha uygundur (Saaty,1998). Basitçe, matrisin limit kuvvetinin 

normalize edilmiş satır toplamları, karşılaştırma matrisinin özvektörünü vermektedir. 

Özvektörün hesaplanmasını süreci algoritma olarak Şekil 3.2’deki gibi gösterebilir 

(Ghodsypour ve O’Brien 1998). 
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Şekil 3.2 Öncelik matrisin öz vektör yöntemiyle bulunması (Ghodsypour ve O’Brien, 

1998) 

Öz vektörün karşılaştırma matrisinin kareleri alınarak normalize edilmesiyle 

bulunması kriter sayısın artmasıyla, işlemsel güçlük getirmektedir. Bu noktada 

bilgisayar kullanımı gerekli olmaktadır.  

Alternatiflerin kriterlere göre, kriterlerin de aynı seviyedeki diğer kritelerle 

karşılaştırması yapılır ve öncelik değerleri anlatıldığı gibi öz vektör yöntemiyle 

hesaplanır. Elde edilen bu değerler her bir kriter için yüzde önem ağırlıklarıdır. Bu 

değerlerin toplamı 1 ‘ e eşittir. 

Son olarak, alternatiflerin kriterlere göre bulunmuş öncelikler matrisi ile 

kriterlerin öncelikler matrisi çarpılarak alternatiflerin genel öncelikleri bulunur 

103



 

(Harker, 1987). Bu öncelik değerleri alternatiflerin tüm kriterlere göre sentezlenmiş 

tercih yüzdesini verir. Örneğin A, B ve C gibi alternatiflerin genel öncelik değerleri 

sırasıyla 0,45 0,30 ve 0.25 bulunmuş olsun. Karar verici için A alternatifi B ve C ‘ye 

göre daha iyi bir alternatiftir. Eğer tek bir tercih söz konusu değilse, tercih miktarları 

çıkan yüzdeye göre paylaştırılabilir. 

 

3.4 AHP Yönteminde Tutarlılığın Ölçülmesi 

 

Verilecek kararın doğruluğu açısından, ikili karşılaştırmalar sonucu elde edilen 

değerlerin tutarlı olması gerekir. Mükemmel bir tutarlılık ulaşılması zor bir durumdur 

ve her ikili karşılaştırma matrisinde bir miktar tutarsızlık bulunmaktadır. AHP ikili 

matrislerde tutarlılığın ölçülmesi için bir yöntem sunmaktadır. Eğer tutarlılık derecesi 

kabul edilebilir sınırlardaysa, matrisin tutarlı olduğu varsayılıp işleme devam edilir. 

Aksi takdirde karşılaştırmalarla elde edilen yargılar tekrar gözden geçirilmeli ya da 

değiştirilmelidir. Tutarlılığın yüksek olması, karşılaştırma değerlerinin rasgele 

belirlenmiş olmaları yerine mantıklı ağırlıklandırma süreçlerinden geçerek 

oluşturulduğunu gösterir (Harker, 1987). 

AHP yöntemi tutarlılık ölçüsü olarak tutarlılık oranını kullanmaktadır. Bu 

oran için, 3x3 matrislerde %5, 4x4 matrislerde %8, 5x5 ve daha büyük boyutlu 

matrislerde %10 sınır olarak belirlenmiştir (Noorul Haq,2006). Genel olarak tutarlılık 

oranı %10’dan küçük bulunan bir ikili karşılaştırma matrisi yeterince tutarlı kabul 

edilmektedir. Kabaca bu sınır, karşılaştırma yargılarının tamamen rassal bir şekilde 

yapılmış olma olasılığının%10’dan az olması gerektiğini ifade etmektedir. 

Saaty(1989) Tutarlılık Oranını(TO) aşağıdaki gibi tanımlamaktadır: 
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Tutarlılık İndeksi ( TI)  TO= Rassal İndeksi ( RI)  (1) 

 

Tutarlılık indeksi Matris özvektörünün alternatif sayısından ne kadar sapma 

gösterdiğini hesaplamaktadır ve aşağıdaki şekilde bulunmaktadır: 

( )
( )1
max

−
−

=
n

nTI λ       (2) 

λ max bir matrise ait en büyük öz değerdir (eigenvalue). Bir kriter için 

karşılaştırma matrisinin bulunan önceliklerle çarpılması sonucu elde edilen yeni 

matrisin her satırının, öncelik matrisinin karşılık gelen elemanlarına bölünmesiyle 

elde edilen değerlerin ortalamasının alınmasıyla bulunur. λ max Bulunduktan sonra 

tutarlılık indeksi bulunur (Noorul Haq, 2006). Buradan, alternatif sayısıdır. Rassal 

indeks, Saaty (1989) tarafından ikili karşılaştırmalar için 15 alternatife kadar (n = 15) 

türetilmiştir (Tablo 3.2). 

 

Tablo 3.2 Farklı matris boyutlarına göre Rassal İndeksi (RI) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59

 

Tutarlılık indeksi (2) eşitliğine göre hesaplandıktan sonra, alternatif sayısına göre 

tablodan rassal indeks belirlenir. Bu iki değer kullanılarak (1) eşitliğiyle tutarlılık 

oranı belirlenmiş olur. Expert Choice yazılımı, yapılan ikili karşılaştırmalar 

sonucunda tutarlılık oranı da hesaplamaktadır. 

Analitik hiyerarşi süreci yönteminin tüm aşamaları Ghodsypour ve O’Brien 

(1998)’dan uyarlanarak Şekil 3.3’de algoritma düzeni içinde verilmiştir. 
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Şekil 3.3 AHP yönetiminin uygulama algoritması (Ghodsypour ve O’Brien, 1998) 
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3.5 Ölçüm Türleri 

Ölçüm türleri mutlak ve göreceli ölçüm olarak iki bölümde incelenir 

3.5.1 Mutlak Ölçüm 

 

Saaty (2000,2006), bilişsel olarak insan zihninin iki tür ölçüm yaptığını söylemektedir: 

Mutlak ve göreli ölçüm. Mutlak ölçümde kişi tecrübeyle edindiği bir standarda(ideal 

alternatife) göre alternatifleri kıyaslarken, göreli ölçümde alternatifler ikişer olarak bir 

kritere göre karşılaştırılır. Saaty (2000) her iki ölçüm modunun da AHP yönteminde 

kullanımına değinmiştir. 

Bir ölçek üzerindeki değerin, ölçeğin bir birimiyle karşılaştırılmasıyla yapılan ölçüm 

mutlak ölçüm olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir ölçek üzerinde alternatifler, her seferde 

bir tanesi değerlendirilerek ölçülür. Saaty (1994)’e göre bu tür bir ölçmede, bir alternatif, 

kendisinden başka kaç tane alternatif olduğundan ve bunların ölçümlerinin sonuçlarından 

bağımsız olarak incelenir. Kriterlerde bir değişim söz konusu değilse, yeni alternatiflerin 

eklenmesi ya da mevcutların çıkarılması, alternatiflerin sıralamasını değiştirmemektedir 

(Harker ve Vargas 1987). 

AHP’nin mutlak ölçümünde, belli bir problemdeki alternatiflerin birbirlerine göre 

ölçümlerini bulmak için ‘mükemmel’, ‘ortalamanın üstünde’, ‘ortalama’, ‘ortalamanın 

altında’, ‘zayıf’ gibi derecelendirmeler kurulur ve bu derecelerin her bir kriter için 

ağırlıkları belirlenir (Saaty 2000). Kriterin kendi içinde ağırlıklandırılması, alternatiflerin 

değerlendirileceği yeni bir ölçek oluşturmaktadır. Kriter ve alt kriterler birbirleriyle ikili 

olarak karşılaştırılırlar ancak alternatifler birbirleriyle karşılaştırılmak yerine bahsedilen 

ağırlıklandırmalar sonucu kurulmuş olan ölçek kullanılarak değerlendirilir. Mutlak ölçüm 

için kurulan hiyerarşik yapı, göreli ölçüm için kurulan hiyerarşiden farklılık göstermektedir. 

Göreli ölçümde, hiyerarşi boyunca her düzeydeki elemanlar bir üst düzeydeki elemanlarla 

ikili olarak karşılaştırılırken (Şekil 3.3), mutlak ölçümde, hiyerarşide en alt düzeyde 

bulunan alternatifler, kriterlerle karşılaştırılmaz. Hiyerarşik ağaçta, kriter ve alt kriterlerin 

altında, kriterlerin tercih yoğunluğunu gösteren, yukarıda anlatılan derecelendirme ölçeği 
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oluşturulur. Şekil 3.4’de mutlak ölçüm modu için bir hiyerarşik ağaç örneği verilmiştir 

(Saaty 1994). 

 

Şekil 3.4 Mutlak ölçüm modu için Hiyerarşik Ağaç (Saaty, 1994) 

 

Şekilde görüldüğü gibi alternatiflerin bulunduğu düzeyle kriterler arasında bağlantı yoktur. 

Alternatifler kriterlere göre birbirleriyle karşılaştırılmak yerine, her bir kriter için hangi 

önem düzeyinde olduğu derecelendirme ölçeği üzerinden belirlenir. Derecelendirme 

ölçeğinin kurulmasında, ilgili kriterin önem derecelerinin belirlenmesinde karar vericilerin 

uzmanlık bilgisine sahip olması gerekir (Saaty 1994). 

Derecelendirilme yapılırken cevabı aranan soru, önem derecelerinin birbirine göre 

ne kadar tercih edilir olduğudur. Yani K kriteri için bir alternatifin yüksek derecede olması 

orta derecede olmasından ne derece iyidir sorusuna yanıt aranır. Bu ikili karşılaştırmalar 
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tamamlandıktan sonra önem dereceleri ağırlıklandırılır ve normalize edilir. Bu şekilde 

alternatifler için ilgili kriterde ne derecede etkin olduklarına karşılık gelen bir kategorik 

ölçek oluşturulmuş olur. Mutlak ölçüm yönteminde alternatifler, kriterler için düştükleri 

derecelendirme kategorisin ağırlığı ve kriterlerin öncelik değerlerinin çarpımlarının 

toplanmasıyla genel bir öncelik puanına ulaşırlar (Saaty 1994) 

 

3.5.2. Göreli Ölçüm 

 

Alternatif sayılarında bir değişim sıralamanın değişmesine yol açacaksa, alternatifler için 

mutlak ölçüm yerine göreli ölçüm tercih edilmektedir. Göreli ölçümde, mutlak ölçümün 

aksine alternatifler birbirleriyle de karşılaştırılırlar ve ölçek bu karşılaştırmalardan türetilir. 

Yeni bir alternatif önceden belirlenmiş olan ölçeğe göre değil, var olan alternatiflerle 

karşılaştırılır. Ölçümlerin göreli olarak yapılması, sıralama değişikliklerine izin verdiği için 

alternatiflerin eklenmesi ya da çıkarılması durumunda alternatiflerin öncelik değerlerinde 

değişiklik olur. Saaty (2000)’ye göre göreli ölçüm, sıralamanın değişebildiği durumlarda, 

mutlak ölçümün sıralamada değişime yanıt vermeyen eksikliğini bu özelliğiyle 

gidermektedir. Saaty (1994)’ye göre göreli ölçüm, sıralamanın değişmesinin istenmediği 

durumlarda sıralamayı koruyacak şekilde de düzenlenebilir. Sıralamayı korumak için, ikili 

karşılaştırmalar matrislerinin hesaplanmasında normalizasyon yerine ideal mod kullanılır. 

 

3.5.3 Mutlak Ölçüm Ve Göreli Ölçümün Karşılaştırılması 

Mutlak ölçüm, alternatiflerin karşılaştırılmasına izin vermeyen yapısıyla, çok sayıda 

alternatifin modele katılmasına imkân vermektedir. Oysa göreli ölçümde, çok sayıda 

alternatif bulunması, bu alternatiflerin birbirleriyle ikili olarak karşılaştırılmasını 

güçleştirmektedir. Saaty (1989), göreli ölçüm yaklaşımının başarısı için maksimum yedi 

alternatif olmasını, daha fazla alternatif bulunması halinde mutlak ölçüm modunun 

kullanılmasını önermiştir. 

109



 

Mutlak modun kullanılması sadece çok sayıda kriterin bulunduğu durumlarla sınırlı 

değildir. Alternatiflerin birbirleriyle karşılaştırma olanağının bulunmadığı durumlarda, 

alışılmış bir değerlendirme yöntemi olmasından da dolayı, az sayıda alternatifin bulunduğu 

problemlerde de kullanılmaktadır (Saaty 1994).Mutlak modun kullanılması için gerekli olan 

derecelendirme ölçeğinin oluşturulması pratikte zorluk göstermektedir. Ölçeğin 

oluşturulması keyfi olmaktadır ve alternatiflerden bağımsız değerlendirilmektedir.    Göreli 

ölçüm ise,    hazır bir ölçek yerine,    ikili karşılaştırmalarla ölçeği kendisi türetmektedir. 

AHS yönteminde ölçüm türlerine ilişkin yorumlar ve eleştirilerden yararlanılarak ölçüm 

modlarının problem türünün özelliklerine göre tercih edilirliği Tablo 3.3’deki gibi 

özetlenebilir. 

Tablo 3.3 AHP yönteminde ölçüm türlerinin karşılaştırılması 

 Mutlak Ölçüm Göreli Ölçüm 

Alternatif sayısı 7’den çok ise X  

Derecelendirme ölçeğinin oluşturulması zor ise  X 

Alternatifin karşılaştırılması güçlüğü var ise X  

Alışılagelmiş kategorik yöntem oluşu X  

Alternatifin sıralama değişikliğine izin verilmesi  X 

Alternatifin etkileşiminden yeni kriterlerin oluşmasına 

izin verilmesi 

 X 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

4.UYGULAMA 

 
Bu çalışmanın amacı istasyon yeri seçimine karar verme ve hedeflenen satışın 

gerçekleşmesi yönünde alternatif kriterlerden önemli olanların önem sıralarına göre 

belirlenmesidir. Hızla değişen piyasa şartlarında istasyon yerinin doğru olarak belirlenmesi 

çok büyük önem taşımaktadır. Karar verme sürecinde modern tekniklerin kullanılması 

verilen kararı etkinleştirmektedir. Uygulamada akaryakıt istasyonu seçiminde göz önünde 

bulundurulması gereken faktörler tecrübe ve gözlem yoluyla oluşturulmuş ve konunun 

uzmanları tarafınca da geçerli oldukları kabul edilmiştir. 

 

Bu çalışmada istasyon yer seçiminde “Analitik Hiyerarşi Prosesine” uygun olarak 

söz konusu kriterler belirlenen hedef doğrultusunda ana kriterler ve alt kriterler aralarındaki 

ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda modellenmiştir. 

 

İstasyon yeri seçimine etki ettiği düşünülen 23 faktörü şöyle sıralayabiliriz. 

 

1-İstasyon yeri önünden geçen trafik tek yön oluşu 

2-İstasyon önünden geçen trafiğin hızı 

3-İstasyon önünden geçen yolun çok şeritli oluşu 

4-İstasyona trafik ışıklarının yakınlığı 

5-İstasyonun önünden geçen trafiği iki yönden de alışı 

6-İstasyonun önünden geçen yolda şerit değiştirebilme zorluğu 

7-Karşı yöndeki trafiğin istasyona girişi engelleyen bir bariyerin oluşu 

8-İstasyonun hizmet ettiği trafiğin lokal ya da transit oluşu 

9-İstasyon civarındaki 2 km alan içindeki ev sayısı 

10-İstasyon civarında yaşayanların araç sayısı 

11-İstasyon civarında veya yolun üzerinde gelişmeye açık yeni alanların  olup 

olmadığı 

12-İstasyon civarında trafiği arttıran faktörler 
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13-İstasyonun açılacağı ildeki araç sayısı 

14-İstasyonun açılacağı ilin yıllık akaryakıt tüketimi 

15-İstasyon civarındaki istasyonların sayısı 

16-İstasyon civarındaki istasyonlarda bulunan hizmetler 

17-İstasyonun açılacağı ildeki toplam istasyon sayısı 

18-İstasyon civarında yaşayanların sosyo ekonomik yapıları 

19-İstasyon civarında yaşayanların gelir seviyeleri 

20-İstasyonun açılacağı ilin nüfusu ve yıllar itibariyle büyüme hızı 

21-İstasyon civarında yaşayanların yaş grupları 

22-İstasyon için ayrılmış alanın büyüklüğü 

23-İstasyonun görünebilirliği 

 

Faktörlerin seçilme sebepleri  

 

1-İstasyon yeri önünden geçen trafik tek yön oluşu 

Civar trafiği ile ilgili faktörlerden biri olarak incelenmiştir.İstasyon yerinin önünden 

geçen trafiğin tek yön oluşu sadece bir yönden geçen araçların istasyon içine girebileceği 

düşünülerek değerlemeye alınmıştır. 

 

2-İstasyon önünden geçen trafiğin hızı 

Civar trafiği ile ilgili faktörlerden biri olarak incelenmiştir.İstasyon yerine girecek 

araçların yüksek hızla seyir halinde iken şerit değiştirme zorluğu , arkadan gelen araçların 

etkisi ile hız düşürememeleri istasyona girişlerini olumsuz yönde etkileyeceği veya 

istasyon çıkışında yüksek hızla gelen araçlardan çekinden müşterilerin istasyonu tercih 

etmeyeceği düşünülerek değerlenmiştir. 

 

3-İstasyon önünden geçen yolun çok şeritli oluşu 

Civar trafiği ile ilgili faktörlerden biri olarak incelenmiştir. Araç sayısının fazla 

olması avantajının yanında şerit değiştirme zorluğu meydana getireceği de düşünülerek 

değerlenmiştir. 
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4-İstasyona trafik ışıklarının yakınlığı 

Civar trafiği ile ilgili faktörlerden biri olarak incelenmiştir.İstasyonun giriş yerinden 

sonra trafik ışıklarının olması şerit değiştirme zorluğu getirecektir veya ışıkta bekleyen  

araçlar istasyonun girişini kapatacaktır şeklindeki etkileri düşünülerek değerlemeye 

alınmıştır. 

 

5-İstasyonun önünden geçen trafiği iki yönden de alışı 

Civar trafiği ile ilgili faktörlerden biri olarak incelenmiştir.İstasyon yeri araçların iki 

yöndende giriş yapabileceği bir konumda olması düşünülülerek değerlemeye alınmıştır. 

 

6-İstasyonun önünden geçen yolda şerit değiştirebilme zorluğu 

Civar trafiği ile ilgili faktörlerden biri olarak incelenmiştir.İstasyon yeri önünde 

trafik kuralı olarak şerit değiştirmeye bir engel olmasını ifade etmektedir.Araç sahipleri 

önceden uygun şeride geçip istasyona girebilecekleri düşünülerek değerlemeye alınmıştır. 

 

7-Karşı yöndeki trafiğin istasyona girişi engelleyen bir bariyerin oluşu 

Civar trafiği ile ilgili faktörlerden biri olarak incelenmiştir. İstasyon yeri önünde 

başlayan bir refüj veya yol ayırıcı bir engel bulunması sadece bir yönlü trafiğin istasyona 

gelişini sağlayacağı için değerlemeye alınmıştır. 

 

8-İstasyonun hizmet ettiği trafiğin lokal ya da transit oluşu 

Civar trafiği ile ilgili faktörlerden biri olarak incelenmiştir. Seçilen istasyon yerinin 

şehirlerarası bir yol üzerinde veya şehir içinde olmasını ifade eder. Şehirler ararası bir yol 

üzerinde olması daha çok ticari araçlara satış yapabileceği, şehir içinde olması da daha çok 

özel araçlara satış yapabileceği anlamı taşıdığı için değerlemeye alınmıştır. 

 

9-İstasyon civarındaki 2 km alan içindeki ev sayısı 

Çevresel faktörler ana kriterinin civardaki ev ve araç faktörleri alt kriteri 

faktörlerinden biri olarak incelenmiştir. İstasyonun çevresindeki araç sahiplerinin en yakın 

istasyonu tercih edip alım yapacakları düşünülerek değerlemeye alınmıştır. 
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10-İstasyon civarında yaşayanların araç sayısı 

Çevresel faktörler ana kriterinin civardaki ev ve araç faktörleri alt kriteri 

faktörlerinden biri olarak incelenmiştir. İstasyon yeri civarında yaşayan insanların araç 

kullanma zorunluluğu olup olmadığı veya istasyon çevresinde sanayi bölgesi olup 

olmaması ile ilgili bir faktör olarak değerlemeye alınmıştır.  

 

11-İstasyon civarında veya yolun üzerinde gelişmeye açık yeni alanların olup 

olmadığı 

Çevresel faktörler ana kriterinin civardaki ev ve araç faktörleri alt kriteri 

faktörlerinden biri olarak incelenmiştir. İstasyon yeri civarında kurulacak fabrika, sanayi 

bölgesi, toplu konut, bağlantı veya ana yollar olup olmadığı  ile ilgili bir faktör olarak 

değerlemeye alınmıştır. 

 

12- İstasyon civarında trafiği arttıran faktörler 

Çevresel faktörler ana kriterinin civardaki ev ve araç faktörleri alt kriteri 

faktörlerinden biri olarak incelenmiştir. İstasyon yeri etrafında mevcut bulunan hastane, 

sosyal alanlar, kamu binaları, okul. Vb yapıların olup olmadığı ile ilgili faktör olarak 

değerlemeye alınmıştır. 

 

13-İstasyonun açılacağı ildeki araç sayısı 

Çevresel faktörler ana kriterinin civardaki ev ve araç faktörleri alt kriteri 

faktörlerinden biri olarak incelenmiştir. İstasyon yerinin kurulacağı ilin araç sayısı faktör 

olarak değerlemeye alınmıştır. 

 

14-İstasyonun açılacağı ilin yıllık akaryakıt tüketimi 

Çevresel faktörler ana kriterinin civardaki ev ve araç faktörleri alt kriteri 

faktörlerinden biri olarak incelenmiştir. İstasyon yerinin kurulacağı ilin yıllık akaryakıt 

tüketimi olarak değerlemeye alınmıştır. 

 

15-İstasyon civarındaki istasyonların sayısı 

Çevresel faktörler ana kriterinin civardaki rakiplerle ilgili faktörler alt kriteri 

faktörlerinden biri olarak incelenmiştir. İstasyon yeri civarında bulunan rakip veya aynı 
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markalı istasyonların kurulacak olan istasyonun satışını düşüreceği düşünülerek 

değerlemeye alınmıştır. 

 

16-İstasyon civarındaki istasyonlarda bulunan hizmetler 

Çevresel faktörler ana kriterinin civardaki rakiplerle ilgili faktörler alt kriteri 

faktörlerinden biri olarak incelenmiştir. İstasyon yeri civarında bulunan rakip veya aynı 

markalı istasyonlarda verilen hizmetlerin(market , servis,oto yıkama, restoran ..vb) müşteri 

tercih sebebi olabileceği düşünülerek değerlemeye alınmıştır. 

 

17-İstasyonun açılacağı ildeki toplam istasyon sayısı 

Çevresel faktörler ana kriterinin civardaki rakiplerle ilgili faktörler alt kriteri 

faktörlerinden biri olarak incelenmiştir. İstasyonun açılacağı ilin toplam akaryakıt 

tüketiminde mevcut istasyonların yeterli olup olmaması düşünülerek değerlemeye 

alınmıştır. 

 

18-İstasyon civarında yaşayanların sosyo ekonomik yapıları 

Sosyo-Ekonomik faktörlerden biri olarak incelenmiştir. Eğitim düzeyi ve gelişmiş 

insanların düzenli ve sürekli bir akaryakıt tüketimi yapacağı düşünülerek değerlemeye 

alınmıştır  

 

19-İstasyon civarında yaşayanların gelir seviyeleri 

Sosyo-Ekonomik faktörlerden biri olarak incelenmiştir. Yüksek gelir düzeyindeki 

insanların daha yüksek bir akaryakıt tüketimine sahip olabilecekleri düşünülerek 

değerlemeye alınmıştır. 

 

20-İstasyonun açılacağı ilin nüfusu ve yıllar itibariyle büyüme hızı 

Sosyo-Ekonomik faktörlerden biri olarak incelenmiştir. İstasyonun kurulacağı ilde 

göç alıp verme durumu, doğum ve ölümlere bağlı olarak nüfus artışının önemli olduğu 

düşünülerek değerlemeye alınmıştır. 

 

21-İstasyon civarında yaşayanların yaş grupları 

Sosyo-Ekonomik faktörlerden biri olarak incelenmiştir. İstasyon civarında yaşayan 
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insanların yaşlı ve genç oluşları araç kullanımını etkileyen bir faktör olduğu düşünülerek 

değerlemeye alınmıştır. 

 

22-İstasyon için ayrılmış alanın büyüklüğü 

İstasyon yeri alanı ile ilgili faktörlerden biri olarak incelenmiştir. İstasyon yeri için 

kullanılabilecek alanın büyüklüğü verilecek hizmet çeşitliliğini arttıracağı düşünülerek 

değerlemeye alınmıştır. 

 

23-İstasyonun görünebilirliği 

İstasyon yeri alanı ile ilgili faktörlerden biri olarak incelenmiştir. İstasyon yerinin 

tepe veya bir yapı arkasında kalarak marka ve görünüşünün arka plana düşeceği bir fiziki 

durumda kalmasının etkisi düşünülerek değerlemeye alınmıştır. 

 

Ana hedef; istasyon yeri seçimi, ana kriterler; civar trafiği ile ilgili faktörler, 

çevresel faktörler, sosyo-ekonomik faktörler, istasyon yeri alanı ile ilgili faktörlerdir. Alt 

kriterler; civardaki ev ve araç faktörleri, civardaki rakipler ile ilgili faktörler olarak 

gruplanmıştır. 
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Şekil 4.1:İstasyon yer seçimi probleminin hiyerarşik yapısı 

İSTASYON YERİ  SEÇİMİ 

Civar  Trafiğiyle 
İlgili Faktörler 

Çevresel 
Faktörler 

Sosyo-Ekonomik 
Faktörler 

İY Alanı ile İlgili 
Faktörler 

Civardaki Ev ve Araç  
Faktörleri 

Civardaki Rakiplerle 
İlgili Faktörler 

HEDEF 

İstasyon önünden geçen 
yolun çok şeritli oluşu 

İstasyonun önünden geçen 
trafiğin tek yön oluşu 

ANA  KRİTERLER 

İstasyon önünden geçen 
trafiğin hızı 

İstasyonun önünden geçen 
trafiği iki yönden de alışı 

İstasyonun önünden geçen 
yolda şerit değiştirebilme 
zorluğu  

İstasyona trafik ışıklarının 
yakınlığı 

İstasyonun hizmet ettiği 
trafiğin lokal yada transit 
oluşu 

Karşı yöndeki trafiğin 
istasyona girişini engelleyen 
bir bariyerin oluşu  

İstasyon civarında yaşayanların  
sosyo ekonomik yapıları 

istasyon civarında yaşayanların 
gelir seviyeleri 

İstasyonun açılacağı ilin nüfusu 
ve yıllar itibariyle büyüme hızı 

İstasyon civarında yaşayanların 
yaş grupları 

İstasyon için ayrılmış alanın 
büyüklüğü 

İstasyonun görünebilirliği 

İstasyon civarındaki 2 km alan 
içindeki ev sayısı 

ALT KRİTERLER 

İstasyon civarında yaşayanların 
araç sayısı 

istasyon civarında trafiği arttıran 
faktörler 

İstasyon civarında veya yolun 
üzerinde gelişmeye açık yeni 
alanların olup olmadığı 

istasyonun açılacağı ildeki araç 
sayısı 

istasyonun açılacağı ilin yıllık 
akaryakıt tüketimi 

İstasyonun civarındaki 
istasyonların sayısı 

İstasyonun civarındaki 
istasyonlarda bulunan hizmetler 

İstasyonun açılacağı ildeki 
toplam istasyon sayısı 
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AHP’nin ikinci adımı olarak, hiyerarşide yer alan iki faktör arasındaki ilişkilerin sayısal olarak 

ifadesini sağlayan karşılaştırmalar yapılmıştır.Her değerlendirmede,  iki öge arasında hangisinin daha 

önemli olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.Bu önem derecesini ifade etmekte de sayısal 

değerlerden faydalanılmıştır.Bu sayısal değerlerin belirlenmesinde aşağıdaki ölçek kullanılmıştır. 

 

Tablo 4.1. AHP ölçek değerleri 

 

ÖNEM 

DERECESİ TANIM 

1 İki faktör EŞİT DERECEDE ÖNEMLİ   

3 Bir faktör diğerine göre BİRAZ DAHA ÖNEMLİ 

5  Bir faktör diğerine göre DAHA ÖNEMLİ  

7  Bir faktör diğerine göre ÇOK DAHA ÖNEMLİ  

9 

 Bir faktör diğerine göre KESİNLİKLE DAHA 

ÖNEMLİ  

2,4,6,8 ARA DEĞERLER 

 

Hiyerarşinin her düzeyinde karşılaştırılacak n adet faktör için toplam n(n-1)  adet ikili 

karşılaştırma yapılmıştır. 

 

  Dört adet ana kriter için altı, sekiz adet civar trafiği ile ilgili faktörler için yirmi 

sekiz, iki adet çevresel faktörler için bir, dört adet sosyo-ekonomik faktörler için altı, iki 

adet İstasyon yer alanı ile ilgili faktörler için bir, altı adet civardaki ev ve araç faktörleri alt 

kriteri için on beş, üç adet civardaki rakiplerle ilgili faktörler alt kriteri için üç olmak üzere 

toplam altmış, ikili karşılaştırmadan oluşan anket hazırlanmıştır.(Bkz. ek anket ) 

 

Anket çalışması, konularında uzman oldukları düşünülen akaryakıt satış, pazarlama 

konularında tecrübesi yüksek on iki kişiye uygulanmıştır. 

 

Anket sonuçlarından elde edilen değerlerin analizleri ve hesaplamaları MS Excel paket 

programında yapılmıştır Veriler formüle edilmiş MS Excel’e girilerek göreceli önem 
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değerleri ve tutarlılık oranları elde edilmiştir. 

 

Tablo 4.2. Ana kriterlere ilişkin ikili Karşılaştırma Matrisi 

 

  

Civar 
Trafiğiyle 
İlgili 
Faktörler 

Çevresel 
Faktörler 

Sosyo-
Ekonomik 
Faktörler 

İY Alanı ile 
İlgili 
Faktörler 

 Ağırlık 
değeri  

Civar Trafiğiyle İlgili 
Faktörler 1 4,728782 4,476923 3,47603 0,5607 

Çevresel Faktörler 0,2114709 1 2,779508 1,81048 0,2046 

Sosyo-Ekonomik 
Faktörler 0,2233677 0,359776 1 1,43303 0,1203 

İY Alanı ile İlgili 
Faktörler 0,2876848 0,552339 0,697822 1 0,1144 

Tutarlılık oranı:0,071 
 

 

 

Tablo 4.2.'e bakıldığında ikili karşılaştırma matrisi için tutarlılığın (0,071) 0,10 dan küçük 

olması sebebi ile, yargıların kabul edilebilir olduğu söylenebilir. Faktörlerin ağırlık 

değerlerine bakıldığında civar trafiği ile ilgili kriterin diğer kriterlere göre yüksek oranda 

çıktığı görülmüştür (0,56). İlgili faktörü, sırasıyla çevresel faktörler (0,20), Sosyo-ekonomik 

faktörler (0,12), istasyon alanı ile ilgili faktörlerin (0,11) izlemiş oldukları görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

119



 

Tablo 4.3. Civar trafiği ile ilgili faktörler ana kriterine ilişkin ikili Karşılaştırma Matrisi 
 

 

  

İstasyonun 
önünden 
geçen 
trafiğin 
tek yön 
oluşu 

İstasyon 
önünden 
geçen 
trafiğin 
hızı 

İstasyon 
önünden 
geçen 
yolun çok 
şeritli 
oluşu 

İstasyona 
trafik 
ışıklarının 
yakınlığı 

İstasyonun 
önünden 
geçen 
trafiği iki 
yönden de 
alışı 

İstasyonun 
önünden 
geçen yolda 
şerit 
değiştirebilme 
zorluğu  

Karşı 
yöndeki 
trafiğin 
istasyona 
girişini 
engelleyen 
bir bariyerin 
oluşu  

İstasyonun 
hizmet ettiği 
trafiğin 
lokal yada 
transit oluşu 

Ağırlık 
değeri  

İstasyonun 
önünden geçen 
trafiğin tek yön 
oluşu 1 1,056979 0,738322 0,89149 0,268072 1,481727 0,562322 0,289536 0,07645577 
İstasyon önünden 
geçen trafiğin hızı 0,946093 1 1,318292 1,617195 0,337412 1,625466 0,441212 0,479613 0,090917326 

İstasyon önünden 
geçen yolun çok 
şeritli oluşu 1,354423 0,758558 1 0,492924 0,174665 0,719142 0,498956 0,476538 0,065282455 
İstasyona trafik 
ışıklarının 
yakınlığı 1,121717 0,618354 2,028709 1 0,255428 0,563289 0,468252 0,613754 0,077226377 
İstasyonun 
önünden geçen 
trafiği iki yönden 
de alışı 3,730335 2,963733 5,725247 3,915004 1 3,520845 1,635955 1,961306 0,286838623 
İstasyonun 
önünden geçen 
yolda şerit 
değiştirebilme 
zorluğu  0,674888 0,615208 1,390546 1,775288 0,284023 1 0,44844 0,734089 0,082480331 
Karşı yöndeki 
trafiğin İstasyona 
girişini engelleyen 
bir bariyerin 
oluşu  1,778341 2,266482 2,004183 2,135601 0,611264 2,229954 1 1,992694 0,175942416 
İstasyonun hizmet 
ettiği trafiğin 
lokal yada transit 
oluşu 3,453805 2,085012 2,098467 1,629317 0,509864 1,362232 0,501833 1 0,144856703 

Tutarlılık oranı:0,030 
 

 
 
Tablo 4.3' e bakıldığında tutarlılığın (0,03) 0,10 dan küçük olduğu ve yargıların kabul 

edilebilir olduğu söylenebilir.Faktörlerin ağırlık  değerlerine bakıldığında istasyonun 

önünden geçen trafiği iki yönde alışı kriterinin diğer kriterlere oranla daha önemli olduğu 

görülmüştür (0,28).İkinci önemli kriter karşı yöndeki trafiğin istasyona girişini engelleyen 

bir bariyerin oluşu çıkmıştır (0,17). 
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Tablo 4.4. Çevresel faktörler ana kriterine ilişkin ikili Karşılaştırma  Matrisi 

  

Civardaki Ev ve 

Araç  Faktörleri 

Civardaki Rakiplerle 

İlgili Faktörler Ağırlık değeri  

Civardaki Ev ve 

Araç  Faktörleri 1 0,640445 
0,390409247 

Civardaki 

Rakiplerle İlgili 

Faktörler 1,561415 1 

0,609590753 

 

Tablo 4.4'de faktörlerin ağırlık değerlerine bakıldığında civardaki rakiplerle ilgili faktörler 
kriterinin civardaki ev ve araç faktörleri kriterlerine oranla daha önemli olduğu görülmüştür 
(0,60)  . 
Tablo 4.5. Civardaki ev ve araç faktörleri alt kriterine ilişkin ikili Karşılaştırma Matrisi 

  

İstasyon 
civarındaki 
2 km alan 
içindeki ev 
sayısı 

İstasyon 
civarında 
yaşayanların 
araç sayısı 

İstasyon 
civarında 
veya yolun 
üzerinde 
gelişmeye 
açık yeni 
alanların 
olup 
olmadığı 

İstasyonun 
açılacağı 
ildeki araç 
sayısı 

istasyonun 
açılacağı 
ilin yıllık 
akaryakıt 
tüketimi Ağırlık değeri 

İstasyon 
civarındaki 2 km 
alan içindeki ev 
sayısı 1 0,4367902 0,54109258 0,512804 0,531674 0,083934174 
İstasyon 
civarında 
yaşayanların araç 
sayısı 2,28942849 1 0,68496607 1,386338 1,366848 0,174177388 
İstasyon 
civarında veya 
yolun üzerinde 
gelişmeye açık 
yeni alanların 
olup olmadığı 1,84811258 1,4599263 1 1,59446 1,598208 0,199923871 
İstasyon 
civarında trafiği 
arttıran faktörler 2,7635729 1,496342 1,55140322 2,205278 2,054937 0,271526536 
İstasyonun 
açılacağı ildeki 
araç sayısı 1,95006228 0,7213247 0,62717156 1 0,637846 0,124902302 
İstasyonun 
açılacağı ilin 
yıllık akaryakıt 
tüketimi 1,88085221 0,73161 0,62570095 1,567776 1 0,145535729 

Tutarlılık oranı:0,011 
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Tablo 4.5. ' e bakıldığında ikili karşılaştırma matrisi için tutarlılığın (0,011) 0,10 dan küçük 

olması sebebi ile yargıların kabul edilebilir olduğu söylenebilir.Faktörlerin ağırlık 

değerlerine  bakıldığında istasyon civarında trafiği arttıran faktörlerin diğer kriterlere göre 

yüksek oranda çıktığı görülmüştür(0,27). İlgili faktörü sırasıyla istasyon civarında veya 

yolun üzerinde gelişmeye açık yeni alanların olup olmadığı  (0,19), istasyon civarında 

yaşayanların araç sayısı (0,17), istasyonun açılacağı ilin yıllık akaryakıt tüketimi (0,14), 

istasyonun açılacağı ildeki araç sayısı(0,12) izlemiş; istasyon civarındaki 2 km alan 

içindeki ev sayısı(0.08) faktörünün ağırlık değerinin en düşük olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 4.6. Civardaki rakiplerle ilgili faktörler alt kriterine ilişkin ikili Karşılaştırma Matrisi 

 

  

İstasyonun 

civarındaki 

istasyonların sayısı 

İstasyonun 

civarındaki 

istasyonlarda 

bulunan hizmetler 

İstasyonun 

açılacağı ildeki 

toplam istasyon 

sayısı  Ağırlık değeri  

İstasyonun 

civarındaki 

istasyonların sayısı 1 3,350368959 4,894634 0,646607283 

İstasyonun 

civarındaki 

istasyonlarda 

bulunan hizmetler 0,29847459 1 2,805882 0,244523741 

İstasyonun 

açılacağı ildeki 

toplam istasyon 

sayısı 0,204305366 0,356394208 1 0,108868976 

Tutarlılık oranı:0,041 

 

Tablo 4.6. 'ya bakıldığında tutarlılığın (0,041) 0,10 dan küçük olduğu ve yargıların kabul 

edilebilir olduğu söylenebilir.Faktörlerin ağırlık  değerlerine bakıldığında İstasyonun 

civarındaki istasyonların sayısı faktörünün diğer faktörlere oranla daha önemli olduğu 

görülmüştür (0,64). İkinci önemli faktör İstasyonun civarındaki istasyonlarda bulunan 

hizmetler (0,24) üçüncü ve son sırada da istasyonun açılacağı ildeki toplam istasyon 

sayısı(0,10) olarak görülmüştür. 
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Tablo 4.7. Sosyo ekonomik faktörler ana kriterine ilişkin ikili Karşılaştırma Matrisi 

 

  

İstasyon 
civarında 
yaşayanların  
sosyo 
ekonomik 
yapıları 

İstasyon 
civarında 
yaşayanların 
gelir 
seviyeleri 

İstasyonun 
açılacağı 
ilin nüfusu 
ve yıllar 
itibariyle 
büyüme 
hızı 

İstasyon 
civarında 
yaşayanların 
yaş grupları Ağırlık değeri 

İstasyon 
civarında 
yaşayanların  
sosyo 
ekonomik 
yapıları 1 0,67375294 3,70395639 1,03750563 0,276 
İstasyon 
civarında 
yaşayanların 
gelir 
seviyeleri 1,484223587 1 4,68259497 1,79824035 0,4074 
İstasyonun 
açılacağı ilin 
nüfusu ve 
yıllar 
itibariyle 
büyüme hızı 0,26998158 0,2135568 1 0,42728701 0,0864 
İstasyon 
civarında 
yaşayanların 
yaş grupları 0,963850195 0,55609919 2,34034732 1 0,2302 

Tutarlılık oranı:0,165 
 

 

Tablo 4.7.'ye bakıldığında tutarlılığın (0,165) 0,10 dan büyük olduğu görülmüştür. Fakat 

0,20’den küçük olduğu için yargıların kabul edilebilir olduğu söylenebilir. Faktörlerin 

ağırlık değerlerine bakıldığında istasyon civarında yaşayanların gelir seviyeleri faktörünün 

diğer faktörlere oranla daha önemli olduğu görülmüştür(0,40) . İlgili faktörü, sırasıyla 

istasyon civarında yaşayanların sosyo-ekonomik yapıları (0,27), istasyon civarında 

yaşayanların yaş grupları (0,23)  izlemiş ve son olarak istasyonun açılacağı ilin nüfusu ve 

yıllar itibariyle büyüme hızı (0.08) faktörünün ağırlık değerinin en düşük olduğu 

görülmüştür. 
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Tablo 4.8. İstasyon yeri alanı ile ilgili faktörler ana kriterine ilişkin ikili Karşılaştırma 

Matrisi 

 

  

İstasyon için 
ayrılmış 
alanın 
büyüklüğü 

İstasyonun 
görünebilirliği  Ağırlık değeri  

İstasyon için 
ayrılmış alanın 
büyüklüğü 1 0,198924 0,165918864 

İstasyonun 
görünebilirliği 5,027042 1 0,834081136 

 

Tablo 4.8.’de faktörlerin ağırlık değerlerine bakıldığında İstasyonun görünebilirliği 

istasyon için ayrılmış alanın büyüklüğüne oranla daha önemli olduğu görülmüştür(0,83)   . 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

5. SONUÇ 

 
Bu çalışmada, Türkiye’de Akaryakıt İstasyonu Yer Seçimi problemi, birçok amaçlı karar 

tekniği olan AHP yöntemi ile analiz edilmiştir. 

  Öncelikle akaryakıt sektörüne genel olarak bakılmış, sektörün ürün çeşitleri, 

tüketimi etkileyen unsurlar, fiyatların oluşumu, ülkemiz ve Dünya ekonomisindeki yerine 

değinilmiştir. 

Kuruluş yeri, kuruluş yeri seçimi ve değerleme yöntemleri genel anlamda işyeri, 

fabrika kuruluşu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha özel anlamda akaryakıt 

sektöründe önemli bir yere sahip olan istasyonun kurulacağı yerin belirlenmesi için önemli 

kriterlerin tespitine çalışılmıştır. Akaryakıt istasyonları basit perakende noktaları olarak 

düşünülmemelidir. Marketlerinde her türlü ihtiyaçların karşılandığı ve restoranlarında 

yiyecek içecek servis bulunduğu, küçük çaplı araç eksikliklerinin giderildiği hizmet 

alanlarıdır. Bu anlamda istasyon, tüketici için, zaruri ihtiyacı olan akaryakıt ürününü satın 

alma yeri olmasının yanı sıra sağladığı hizmet alanları ile bir tercih nedeni olmaktadır. 

AHP yönteminin kullanılmasındaki birinci sebep, belirlenen hedefe ilişkin 

tercihlerin doğru olarak belirlenmesine imkân veren uygulanması kolay bir karar verme 

metodolojisi sağlamasıdır. Akaryakıt istasyon yerinin tayininde civar trafiğinden, etraftaki 

ev ve araç faktörlerine, rakiplerin durumundan toplumun sosyo ekonomik özelliklerine, 

istasyonun görünebilirliğinden fiziki görünümüne kadar birçok faktör etki etmektedir. 

AHP’nin çok faktörlü problemleri basitleştiren yapısı bu yöntemin seçilmesinde etkili 

olmuştur. 

Günümüzde rekabetin çok yoğun yaşandığı akaryakıt sektöründe, kanun ve 

yönetmelikle standartları belirlenmiş uygun yerlerin arasında seçim yapma zorunluluğu 

söz konusudur. Dolayısıyla yer seçenekleri sınırlandırılmıştır. Sınırlı seçenekler arasından 

en doğru seçimi yapmak bu süreci daha da önemli kılmaktadır. Bunun için sübjektif 

yargıları sayısallaştırma ve tutarlılığı yüksek değerlemelere ihtiyaç vardır. AHP yönetimin 

bu problemin çözümünde hem objektif hem sübjektif düşünceleri, nitel ve nicel bilgileri 



 

karar sürecine dâhil etme özelliği, bu yöntemin seçilmesinin bir diğer nedenidir. 

AHP yöntemi gereğince öncelikle akaryakıt istasyonu seçiminde göz önünde 

bulundurulması gereken faktörler deneyim tecrübe ve gözlem yoluyla oluşturulmuştur. 

Analitik Hiyerarşi Prosesine uygun olarak söz konusu faktörler belirlenen hedef 

doğrultusunda ana kriterler, alt kriterler olarak hiyerarşik yapıda modellenmiştir. Faktörler 

ikili karşılaştırma yapılarak anket düzenlenmiş ve uzman kişilere uygulanmıştır. 

Uygulama sonunda elde edilen veriler MS Excel’e girilerek göreceli önem değerleri ve 

tutarlılık oranları elde edilmiştir. Faktörlerin ikili karşılaştırma matrisleri 

tablolaştırılmıştır. 

Elde edilen bulgular ışığında,  

İstasyon yeri seçiminde en önemli kriterin civar trafiği ile ilgili faktörler olduğu 

görülmüştür. İkinci sırada çevresel faktörler gelmektedir. 

Kuruluş yerinin önünden geçen trafiğin iki yönlü oluşu, trafiğin araç girişini 

engelleyici bir bariyer ile bölünmemiş olması, trafiğin lokal ya da transit olmasının yer 

seçiminde önemli etkileri olduğu görülmüştür. Bu sonuç, istasyonun kurulacağı yerde çift 

yönlü bir araç trafiğinin olması gereğini ve bu trafiğinde herhangi bir refüj yada bir yol 

bölücü ayrılmamış olmasının önemine dikkat çekmektedir. Yolun şehirlerarası ya da şehir 

içi oluşu da bu sıralama üçüncü derecede önem kazanmaktadır.  

Yer seçimimde ikinci derecede önemli olan çevresel faktörlerden istasyon yerinin 

diğer istasyon yerlerinden uzak olması veya en azından varsa bile diğerlerinin sayıca az 

olduğu bir yere kurulması gereği ortaya çıkmıştır. Çevresel faktörlere ait diğer bir sonuç 

gelişmeye açık yeni yerleşim yerlerindeki yer seçiminin daha isabetli olacağı yönündedir. 

Sosyo ekonomik açıdan bakıldığında yer tespitinin kuruluş yeri civarında yaşayanların 

gelir seviyesinin yüksek olmasının bir avantaj sağlayacağı sonucuna varılmıştır. 

İstasyonun kurulacağı alan ile ilgili yapılan karşılaştırmanın sonucu ise görünebilir 

veya fark edilebilir olmasının daha önemli olduğudur 
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